
2. áfangi: Hvað er ofbeldi í 
nánum samböndum?



Ofbeldi í nánum samböndum vísar til hegðunar maka 

eða fyrrverandi maka sem veldur líkamlegum eða 

sálrænum skaða, þar með talin árásargirni, kynferðisleg 

þvingun, sálrænt ofbeldi og stjórnandi hegðun

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin).



Beiting líkamlegs ofbeldis sem getur valdið dauða, fötlun, meiðslum eða öðrum skaða. 

Líkamlegt ofbeldi felur í sér, en einskorðast ekki við að: 

• Klóra og ýta.

• Kasta til, grípa fast í eða bíta.

• Taka kyrkingartaki, hrista, rífa í hár, slá utan undir, kýla, lemja eða brenna.

• Nota vopn.

• Notkun á líkamsstærð eða styrkleika gegn annarri manneskju.

Líkamlegt ofbeldi



Kynferðislegt ofbeldi:

Kynferðislegt athæfi án samþykkis, tilraun til að ná fram kynferðislegu athæfi án 

samþykkis, óumbeðnar kynferðislegar athugasemdir eða gjörðir, eða önnur kynferðisleg 

athæfi án samþykkis sem beinist gegn annarri manneskju óháð tenglsum geranda og 

þolenda, á hvaða stað sem er, þar með talið inn á heimili eða á vinnustað.  

Nauðgun: 

Samræði eða önnur kynferðismök við einstakling án samþykkis hans.

Kynferðislegt ofbeldi



Andlegt og sálrænt ofbeldi:

• Munnlegt ofbeldi.

• Fjárhagslegt ofbeldi.

• Félagslegt ofbeldi.

Stjórnandi hegðun:

Getur falið í sér að einangra einstakling 

frá fjölskyldu og vinum, fylgjast með 

ferðum hans, takmarka aðgang hans að 

fjármagni, vinnu, skóla eða heilsugæslu. 

Þetta er stundum nefnt þvingunar-

stjórnun (e. coercive control).

Andlegt og sálrænt ofbeldi 



Hringrás heimilisofbeldis

Spenna 
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Dæmi um möguleg hlutverk:

Þolandi
Gerandi
Sjónarvottur
Vinur
Fjölskyldumeðlimur
Ráðgjafi
Lögregla
Aðrir

Tegundir ofbeldis:

Líkamlegt
Kynferðislegt
Munnlegt
Fjárhagslegt
Stjórnandi hegðun

Hlutverkaleikur



• Ofbeldi í nánum samböndum hefur bæði beinar og óbeinar afleiðingar 
fyrir þolendur.

• Áhrifin af ofbeldinu geta varað löngu eftir að ofbeldinu lýkur.
• Ofbeldi í nánum samböndum getur leitt til áfallastreityröskunar, 

þunglyndis og kvíða.
• Þolendur ofbeldis í nánum samböndum verða iðulega ítrekað fyrir 

ofbeldi.

Að vera þolandi heimilisofbeldis



• Marblettir.

• Kvið- og brjóstholsáverkar.

• Brotin bein eða tennur.

• Sjón- og heyrnarskemmdir.

• Höfuðáverkar.

• Bak- og hálsmeiðsli.

Einkenni líkamlegs ofbeldis



• Iðrabólga/vandamál í meltingarvegi.
• Vefjagigt.
• Krónískir verkir.
• Astmi.

Steitutengdir kvillar



• Áfengis- og vímuefnavandi.

• Át- og svefnraskanir.

• Lágt sjálfsmat.

• Áfallastreituröskun.

• Reykingar.

• Sjálfsskaði.

Tilfinningaleg/sálræn einkenni ofbeldis



• Þungun gegn vilja konunnar.

• Meðgöngurof.

• Vandamál í kynlífi.

• Meðgönguerfiðleikar.

• Bólga í grindarholi.

• Blöðrubólga.

• Kynsjúkdómar, þar með talið HIV.

Einkenni kynferðislegs ofbeldis



Spurning 1: 
i) Lýsið þeim ummerkjum um 
ofbeldi sem sjást í þessu tilviki.
ii) Hvers konar ofbeldi hefur 
þolandinn upplifað miðað við 
einkennin? 

Spurning 2: 
Ræðið áhrif ofbeldisins á: 
✔ Andlega heilsu Elenu
✔ líkamlega heilsu
✔ kynferðislega heilsu
✔ sambönd utan nánustu fjölskyldu
✔ fjárhagslegar aðstæður

Tilvik



Takk fyrir!

Innihald þessarar kynningar er á ábyrgð MARISSA verkefnisins og lýsir ekki endilega afstöðu 
Evrópusambandsins.


