
Í tilefni af 25. nóv. 2018 

 

Kæru soroptimistasystur og aðrir nærstaddir. 

 

Við erum hér saman komin til að vekja athygli á hvers konar ofbeldi gegn 

konum og stúlkum hér á landi og annars staðar í heiminum, sem því miður 

er til staðar enn þrátt fyrir talsverða baráttu gegn því á undanförnum 

árum. 

Allsherjarráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti árið 1993 yfirlýsingu um að 

útrýma skyldi ofbeldi gegn konum og í framhaldi af því var 25. nóvember 

útnefndur  sem árlegur alþjóðlegur dagur þeirrar baráttu.  Stjórnvöld og 

alþjóðleg samtök eru hvött til að skipuleggja viðburði á þessum degi í þeim 

tilgangi að vekja athygli almennings á vandamálinu og þess vegna erum við 

hér saman komin.  

 

UNwomen, sem er stofnun innan Sameinuðu þjóðanna,  stendur fyrir 16 

daga aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi frá og með 25. nóvember til og 

með 10. desember, en sá dagur er mannréttindadagurinn.  Tilgangurinn 

er að vekja athygli almennings á því vandamáli sem áreitni og ofbeldi gegn 

konum er  og hvetja fólk um heim allan til að koma í kring breytingum.  

Soroptimistaklúbbur Austurlands tekur nú þátt í þessari baráttu í annað 

sinn.  Þemað í ár er “Málum heiminn appelsínugulan, heyrum og gefum 

gaum að  Me too”.     Litur átaksins er appelsínuguli liturinn og á hann 

að tákna bjartari framtíð án ofbeldis.  

 

Ofbeldi gegn konum og stúlkum er ein útbreiddasta, þrálátasta og mest 

tortímandi ógnun við mannréttindi í heiminum og er skýrasta form 

mismununar.  Hvert einasta samfélag í heiminum er þjakað af kynbundnu 

ofbeldi og á meðan það viðgengst og refsingar eru vægar munu framfarir í 

jafnréttisbaráttunni ekki eiga sér stað. Kynbundið ofbeldi hefur víðtæk áhrif á 

samfélög í heilsufarslegu-, efnahagslegu-  og félagslegu tilliti.  

Þrátt fyrir að mannréttindasáttmálar og stjórnarskrár flestra ríkja kveði á 

um að konur og stúlkur eigi að njóta sömu réttinda og karlmenn, standa 



konur hvergi í heiminum alveg jafnfætis karlmönnum. Það er tilfellið að 

konur eru kúgaðar af körlum í öllum samfélögum. 

 

Rannsóknir hafa sýnt að í samfélögum þar sem konur og stúlkur hafa 

greiðan aðgang að heilsugæslu, menntun, stjórnmálum og atvinnu ríkir 

meiri friður, það dregur úr fátækt og ofbeldi og hagvöxtur eykst. 

 

Það eru enn of fáar konur leiðtogar og í forystusætum.  Konur standa  

frammi fyrir ýmsum hindrunum á leið sinni til áhrifa. Kerfislæg mismunun 

og stundum óréttlát lög gera konum erfitt fyrir með að komast til áhrifa og 

valda. Staðan er því miður þessi þrátt fyrir að konur og karlar séu bæði jafn 

hæf til að leiða og vera í forystuhlutverki.  

 

Að meðaltali í heiminum hefur ein af hverjum þremur konum orðið fyrir 

líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi einhvern tíman á ævinni, oft af hendi 

náins kunningja eða maka. Við heyrum fréttir af konum sem  stíga fram og 

segja frá því áreiti og ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir, bæði hér á landi og í 

öðrum löndum, og þetta eru konur í öllum stéttum samfélagsins. Á 

íslenskum vinnumarkaði telja 45% kvenna sig hafa orðið fyrir ofbeldi af 

einhverju tagi og því miður er ennþá full þörf fyrir kvennaathvarfið. 

Ég veit ekki hvort karlarnir eru hissa á þessum tölum en við konurnar erum 

það ekki.  

Sektartilfinning, skömm og misbrestir í réttarfarinu hafa fram að þessu 

hindrað konur í að segja frá þessum glæpum, flestir koma ekki fram í 

dagsljósið. Réttarfarið hefur einnig verið þannig að þær sem leita réttar síns 

hafa stundum séð eftir því, telja að það hafi gert illt verra.  

Konur ættu hins vegar  að finna sig öruggar í því að segja frá og fordæma þá 

sem brjóta á rétti þeirra.   Vonandi er þetta að breytast, konur eru farnar 

að tala sig saman, safna kjarki og segja frá. Við látum þetta ekki viðgangast 

lengur.  Að verða fyrir kynferðislegum athugasemdum, klípum og káfi er 

óþolandi hvað þá þegar enn alvarlegri hlutir gerast og konur hafa nú 

sammælst um að segja frá og stoppa þetta.  Hreyfingar eins og #Me to, 

druslugangan, #höfum hátt  og fleiri slíkar hafa áhrif.  

Við viljum sjá breytingar. Það þarf að leggja meiri áherslu á forvarnir gegn 

kynbundnu ofbeldi. Við þurfum að vanda okkur sérstaklega við uppeldi 

drengjanna okkar. Það þarf að breyta lögum og regluverki til að berjast við 



rótgróið kynjamisrétti sem oft orsakast af gamaldags  viðhorfi og tengdum 

félagslegum normum.  Við viljum ekki menningu þar sem valdi er misbeitt í 

þeim tilgangi að niðurlægja og brjóta niður sjálfstraust kvenna.  Karlar, farið 

að spá í hvað þið segið og gerið. Við stöndum með konum, segjum hingað og 

ekki lengra, stöðvum kynbundið ofbeldi og bætum þannig samfélagið fyrir 

okkur öll. 
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