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Konukot er neyðarskýli 
fyrir húsnæðislausar konur 
í Reykjavík, rekið af Rótinni 
samkvæmt 
þjónustusamningi við 
Reykjavíkurborg.

Frá 1. okt. 2020



Tölfræði

Jan Feb Mars Apr Maí Júní Júlí Ágú Sept Okt Nóv Des

Fjöldi 24 25 35 26 19 24 27 26 31 27 19 20

Nætur 178 187 253 279 321 254 289 272 282 242 248 248
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Nýting í Konukoti 2021

Fjöldi Nætur

Samtals 2021
3.053 konur



Tölfræði

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75

Fjöldi 11 9 20 15 11 14 7 4 6 1 1
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Nýting í Konukoti eftir aldri



Bakgrunnur heimilislausra kvenna
• Langvarandi áfallasaga, fjölbreyttra og flókinna áfalla

• Flókinn kynjaður vandi

• Í fáum hópum er hærra hlutfall þolenda kynbundinnar áreitni, 
ofbeldis

• Langvarandi ofbeldissaga er helsti fyrirboði heimilisleysis kvenna

• Fjórum sinnum líklegri en aðrar konur að hafa upplifað ofbeldi í 
nánum samböndum, heimilisleysi er oft bein afleiðing af því

• Afleiðing ofbeldis, vanrækslu, fátæktar og fleiri félagslegra þátta



Hlutverk og markmið skv. kröfulýsingu

• að veita húsnæðislausum konum í Reykjavík næturgistingu og 
þjónustu

• öll aðstoð skal byggjast á grundvelli mannréttinda
• áfalla- og kynjamiðuð

• einstaklingsmiðuð og valdeflandi

• konur sinna konum er viðurkennt verklag í þjónustu við konur í 
viðkvæmri stöðu

• skaðaminnkandi hugmyndafræði og þjónusta 



Áfallamiðuð nálgun
Áfallamiðuð nálgun færir áhersluna frá „Hvað er að þér?“ yfir í „Hvað 
kom fyrir þig?“ með því að:

• Viðurkenna djúpstæð áhrif áfalla og hafa yfir að ráða mögulegum leiðum 
til bata

• Viðurkenna einkenni áfalla hjá þjónustuþegum, fjölskyldum þeirra og 
starfsfólki

• Samtvinna þekkingu um áföll inn í stefnu, verkferla og vinnulag

• Vinna markvisst að því að koma í veg fyrir að áföll séu endurvakin t.d. 
með því að forðast að skapa umhverfi sem óafvitandi minnir 
þjónustuþega á áfallareynslu og veldur því að þeir upplifa tilfinningalega 
eða líffræðilega streitu)



Áfallamiðuð þjónusta
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Skaðaminnkun

• Konur sem nota vímuefni búa við tvöfalt stigma

• Þær veigra sér við að leita þjónustu þar sem að þá 
“kemst upp um þær”. Þ.e. að þær séu að nota vímuefni 

• Þær leita síður til samfélagsverkefna 

• Fordómar í heilbrigðiskerfi og jafnvel í 
skaðaminnkunarþjónustu

• Neikvæð framkoma starfsfólks

• Verða fyrir fordómum og búast við fordómum



Skaðaminnkun

• Mælt er með:

• Samfélagsþjónustu

• Kvennamiðaðri þjónustu

• Kynjaskiptri þjónustu

• Samþættri þjónustu og ferlum

• Afglæpavæðingu



Kvennamiðuð þjónusta
Kjarninn er: 
• Áhersla á konur
• Valdefling
• Aðild og þátttaka
• Virðing og öryggi

Kvennamiðuð þjónusta …
• Horfir til hins flókna veruleika í lífi kvenna
• Felur í sér fjölbreytileika (e. inclusive)
• Heildræn og samþætt (e.integrated)
• Kemur til móts við það form tjáningar og samskipta sem konurnar nota
• Veitir upplýsingar og fræðslu



Út er komin bókin Samþætting kynjasjónarmiða í 
fíknistefnu: Forvarnir, meðferð og refsivörslukerfi.
Handbók fyrir sérfræðinga og stefnumótendur, á 
vegum Pompidou-hóps Evrópuráðsins. 
Handbókin er til sölu hér á vef Evrópuráðsins: 
https://book.coe.int/en/drugs-and-
addiction/11036-pdf-implementing-a-gender-
approach-in-drug-policies-prevention-treatment-
and-criminal-justice.html. 

https://book.coe.int/en/drugs-and-addiction/11036-pdf-implementing-a-gender-approach-in-drug-policies-prevention-treatment-and-criminal-justice.html

