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Karlar verða hræddir
um orðspor og atvinnu

vegna ásakana um meint 
EIGIÐ ofbeldi.

Ekki miður sín
vegna meintra gjörða
og áhrifa þeirra á líf 
kvenna, heldur þess 
að upp komst um þá.

Karlar fá mikla
 samúð, varnir og stuðning: 

„Útilokunarmenning, dómstóll 
götunnar, hjónadjö�ar, druslur 

og öfgafemínismi“.
Meiðyrðakærum og miskabótum

beitt til að þagga 
og hræða.

Uppruni mannkyns um 300.000 árum fyrr.
Fyrstu heimilidir um mansal/vændi árið 2400 f. Kr.  

Aftökur  í Drekkingarhyl.

Ambáttir
(ekki skráðar 
mæður barna 

sinna)

Þjóðveldisöld ->    Sturlungaöld ->    Kirkjuvald

Land-
náms-

öld

Konur lifa í stöðugum ótta um afkomu, öryggi, umtal, ofbeldi, tilkall, heilsu og líf sitt. Öryrkjar, atvinnulausar, �únar eða hafa látið lí�ð eftir ofbeldi.  

Samþykki feðra og/eða afskiptaleysi. Ferðalöngum boðið að sænga hjá dætrum.  Valdbeiting ekki túlkuð sem nauðgun og beittar kynferðisofbeldi í nánum samböndum. 

Útilokunarmenning; sniðgengnar, þaggaðar, rengdar, niðurlægðar, vitsmunir þeirra dregnir í efa, sagðar frekar, geðveikar og stjórnist af til�nningum. 
Tálkvendi og hjónadjö�ar, dæmdar af uppruna, útliti, rödd, fasi, sagt að þegja og brosa og dælt í þær hrútskýringum. Ímyndir kyntákns sem söluvörur.  

Tilkall gert til líkama þeirra, strokið, klipið, gripið um, þrýst að sér, troðið í sleik, byrlað, nauðgað og jafnvel hópnauðgað. Vinum veittur aðgangur að þeim.
Í lærðu „survival mode“ hafa kynslóðir kvenna fundið upp leiðir til að vara sig, verja sig og reyna að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi. Samt verður þriðjungur 

þeirra fyrir því og oft af hálfu einhvers/rra sem þær treysta og eru þeim nánir; ættingjar, vinir, vinnufélagar. Þær jafnvel elska þá og virða. 

Lagabreyting á 
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 Kynferðisofbeldi
í nánum samböndum

ólöglegt.
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Frillulí� viðurkennt of stundað af fyrirmennum fram á 16. öld. Prestar og biskupar áttu meira og minna allir frillur 
og börn með þeim og þetta var samþykkt af samfélaginu. Margir hátt settir mennáttu frillur og voru jafnvel 

marggiftir. Pynta mátti konur til frásagnar um faðerni barna. Kynferðisbrot á miðöldum voru fyrst og fremst brot 
gegn ættinni. Kona var orðin ónýt vara ef hún átti vingott við óviðeigandi mann eða var beitt kynferðisofbeldi. 

Hennar hagur skipti ekki máli en hefna mátti fyrir nauðgun með aftöku nauðgarans, því gengið var á rétt ættarinnar.
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Konungsvald

Frillulí� endanlega 
fordæmt á Íslandi. 

Einveldi/einokun

Viðreisn
og myndun

þjóðríkis

Réttindi kvenna minnkuðu þegar hjónabandið varð fyrirferðarmeiri stofnun á 14. öld.

Frá uppha� og enn í dag:

Verkakvenna-
félagið Framsókn

stofnað 1914

Tölfræði í 
frávísunum kæra

og sýknudómum fyrir 
kynferðisbrot endurspeglar

gerendavænt réttarker�.
Sönnunarbyrði þolenda er

er�ð og þung, þrátt fyrir
annað og meira en 

orð á móti orði.  
 

Meiri áhyggjur af 
orðspori, atvinnu, lí� og 

heilsu meintra ofbeldismanna
en þolenda kynferðis-

ofbeldis.

„Not 
all

  men!“

„Má 
ekkert

   lengur?“

1993
Neyðarmóttaka
fyrir þolendur

kynferðisofbeldis

Olga Björt Þórðardóttir, 2022.


