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Viðbrögð félagsþjónustu og 
barnaverndar 

• Rannsóknin 
• Helstu niðurstöður 
• Umræður 



Rannsókn á ofbeldi gegn konum – 
viðbrögð félagsþjónustu og 

barnaverndar 
• Liður í aðgerðaráætlun stjórnvalda gegn ofbeldi karla 

gegn konum 
• Framkvæmd af Rannsóknarsetri í barna og 

fjölskylduvernd 
• Unnin af Anni G. Haugen 
• Leitað til yfirmanna félags- og velferðarþjónustu svo og 

barnaverndar í níu sveitarfélögum og óskað eftir þátttöku 
þeirra eða starfsmanna þeirra í rannsókninni  

• Rætt við starfsmenn félagsþjónustu og barnaverndar í 
Reykjavík, Reykjanesbæ, Akureyri, Norðurþingi, 
Húnaþingi vestra, Fjarðarbyggð, Mýrdalshreppi, 
Vestmannaeyjum og Ísafirði.  

• Einnig var rætt við forstjóra Barnaverndarstofu 
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Presentation Notes
Markmiðið var að fá yfirlit yfir á hvern hátt þessar stofnanir bregðast við þegar kona leitar aðstoðar vegna heimilisofbeldis og fá fram hugmyndir til úrbóta á þjónustunni.Ég mun hér fyrst og fremst ræða um aðstæður kvennanna en ástæða er til að undirstrika þörf barna sem búa við ofbeldi á heimilum fyrir aðstoð og fagfólk til að ræða við.



Helstu niðurstöður 

• Börn virðast oftast vera forsenda fyrir beiðni um 
aðstoð hjá félagsþjónustu 

• Ekki er algengt að barnlausar konur leiti aðstoðar  
• Tilvist barna á heimili er ástæða tilkynninga til 

barnaverndarnefnda í þessum málaflokki 
• Skráning mál er varða heimilisofbeldi er ábótavant 

og ekki hægt að kalla fram upplýsingar um fjölda 
kvenna sem leita aðstoðar vegna þess 

• Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um ofbeldi 
gegn viðkvæmum hópum kvenna, þ.e. gömlum 
konum, konur af erlendum uppruna og fötluðum 
konum 
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Presentation Notes
Konur leita almennt ekki til félagsþjónustu eftir aðstoð vegna ofbeldis nema þær eigi börn. Óskir þeirra snúa þá oftast um aðstoð til að komast í annað húsnæði, fá fjárhagsaðstoð eða eitthvað álíka. Barnlausar konur leita mjög sjaldan eftir aðstoð.Þegar mál barna sem búa við ofbeldi á heimili berast til barnaverndar er það oftast gegnum tilkynningar frá lögreglu sem kölluð hefur verið á staðinn.Þegar farið er að ræða við konuna kemur stundum í ljós að um ofbeldi er að ræða, en ekki er spurt sérstaklega um það (einn staður var þó undantekning, þar er alltaf spurt um ofbeldi). Viðmælendur lögðu áherslu á rétt einstaklingsins til að kynna mál sitt sjálfir.Skráning miðast við þá ástæðu sem nefnd er í upphafi og hún getur því ekki orðið mælikvarði á umfang ofbeldis.Nær engar upplýsingar liggja fyrir um aðstæður konur í viðkvæmum hópum og almennt ekki spurt um ofbeldi. Þó var nefnt að ástæða þætti til að vera sérstaklega vakandi fyrir mögulegi ofbeldi gagnvart konum sem búa í umhverfi sem litast af neyslu 



Helstu niðurstöður 

• Kvennaathvarfið er talið mikilvægasti 
samstarfsaðili í málum sem tengjast ofbeldi á 
heimilum 

• Talið var að andlegt ofbeldi hefði aukist 
(tilfinning viðmælenda) 

• Sérstakt tillit er tekið til stöðu barna á heimili í 
þessum málaflokki 

• Mat viðmælenda að ofbeldi tengist oft 
áfengisneyslu 

• Þörf er á aukinni þekkingu um ofbeldi á heimili 
til fagfólks 

Presenter
Presentation Notes
Kvennaathvarfið var talið mikilvægasti samstarfsaðil starfsmanna félagsþjónustu í málum sem tengjast ofbeldi og mikið traust borið til starfsmanna. Starfsmenn á landsbyggðinni virðast aðstoða konur við að komast í Kvennaathvarf og greiða kostnað sem af því hlýst. Nokkuð skiptar skoðanir voru á því að konur þyrftu að fara úr heimabyggð og í Kvennaathvarfið – nokkrir viðmælendur töldu það mikinn ókost og erfitt í framkvæmd á meðan nefnt var á einum stað að það væri kostur fyrir konuna að komast í burtu og þurfa þá ekki að eiga á hættu að hitta ofbeldismanninn.Allir viðmælendur sögðu að sérstakt tillit væri tekið til stöðu barna á heimilum. Það kom einnig fram að ekki er rætt við þessi börn og félagsþjónustan hefur almennt engin sérstök úrræði fyrir  þessi börn.Nefnt var að ofbeldi tengdist oft áfengisneyslu og lögreglan nefnd sem mikilvægur samstarfsaðili.Allir viðmælendur töldu fagfólk þurfa aukna þekkingu um ofbeldi og afleiðingar þess, bæði á konur og börn. Nokkrir nefndu sérstaklega að starfsmenn félags- og heilbrigðisþjónustu sem fara inn á heimili fólks þurfi sérstaka fræðslu. Þá var lögð áhersla á fræðslu fyrir ólíkar starfsstéttir, þetta væri málaflokkur sem snerti marga.



Umræður 

• Félagsþjónusta og barnavernd virðast ekki verða staðir 
sem konur sem búa við ofbeldi leita til  

• Viðmælendur telja að tekið sé sérstakt tillit til barna  
– Sjaldan rætt við þau 
– Verða alfarið ábyrgð móðurinnar 

• Engin sérhæfð aðstoð fyrir hvorki konurnar né börnin 
– Ekki nóg að finna konurnar – það þarf að vera hægt að bjóða 

upp á úrræði. Það sama á við um börnin 
• Nær engin þekking er á aðstæðum og fjölda kvenna í 

viðkvæmum hópum sem verða fyrir ofbeldi á heimili 
– Ekki nóg að auðvelda konum að leita sér aðstoðar, það þarf 

að tryggja að starfsmenn félagsþjónustu og barnaverndar 
þekki einkennin, geti spurt um ofbeldi og hafi leiðir til úrbóta. 
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Presentation Notes
Það koma skýrt fram í rannsókninni að félagsþjónustan að konur leita f.o.f. Til félagsþjónustu vegna praktískra mála og ræða almennt ekki ofbeldi af fyrra bragði. Spurning er hvort það hversu hikandi starfsmenn félagsþjónustu (og barnaverndar) eru við að ræða um ofbeldi hafi þarna áhrif og að með markvissari leit og athygli yrði hægt að aðstoða fleiri konur.Börnin virðast alfarið verða ábyrgð móðurinnar og ekki er rætt við þau eða þeirra þarfir skoðaðar sérstaklega.Sárlega vantar úrræði fyrir konurnar, en þeim er þó í einhverjum tilvikum boðin sálfræðiaðsoð.Rannsóknir hafa sýnt að ákveðnir hópar kvenna eru í meiri áhættu er varðar ofbeldi á heimilum en aðrar vegna aldurs, fötlunar, neyslu og þjóðernis. Hvernig er hægt að huga sérstaklega að þörfum og aðstæðum þessara kvenna, t.d. Að auðvelda erlendum konum að leita sér aðstoðar – sem þær eru hræddar við vegna ótta við að fá ekki landvistarleyfi.
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Umræða 

• Mikið traust er borið til Kvennaathvarfs 
– Mikilvægt að fleiri aðilar, svo sem félagsþjónusta 

og barnavernd líti á þennan málaflokk sem “sinn” 
og taki ábyrgð á honum 

• Starfsmenn félagsþjónustu og barnaverndar þurfa 
fræðslu og umræðu um á hlutverk sitt í málum sem 
tengjast ofbeldi gegn konum og þjálfun í að finna 
þær. Jafnframt er þörf á að byggja upp sérhæfð 
úrræði, bæði fyrir konurnar og börn 
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