
 

 

Ofbeldi sprottið úr misbeitingu valds  

Í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna 8. mars var haldinn hádegisverðarfundur á Grand hótel sem 

bar yfirskriftina „Örugg í vinnunni?“. Að fundinum stóðu auk ASÍ, BSRB, BH; KÍ, Jafnréttisstofa og 

Jafnréttisráð.  

Ofangreind samtök hafa allt frá árinu 2002 haldið sameiginlegan fund þann 8. mars til að fagna 

samstöðu kvenna og fjalla um málefni tengd vinnumarkaðinum sem eru í brennidepli á hverjum tíma. 

Í ár var sjónum beint að kynbundinni og kynferðislegri áreitni á vinnustöðum. Þrjú áhugaverð erindi 

voru haldin.  

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, lögfræðingur BSRB gerði m.a. grein fyrir nýrri reglugerð um aðgerðir gegn 

einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, reglugerðin 1009/2015 tók gildi í lok síðasta 

árs. Einnig fór hún yfir lagaumhverfið sem tekur á þessum málum og skyldum atvinnurekenda. Að 

lokum kynnti hún nýjan bækling Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum  sem 

undirbúningshópur fundarins vann í sameiningu. Í bæklingnum er m.a. að finna skýringar á hugtökum 

og dæmi um kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni og ofbeldi, hvort sem það er orðbundið, táknrænt 

eða líkamlegt. Þar er að finna upplýsingar um ábyrgð atvinnurekenda, forvarnir og viðbrögð og þær 

leiðir sem í boði eru fyrir þolendur. Bæklingurinn er eingöngu í rafrænu formi og er að finna á heimasíðu 

ASÍ. 

Finnborg Salome Steinþórsdóttir, doktorsnemi í kynjafræði við HÍ fjallaði um rannsókn sem hún gerði 

um kynferðislega áreitni meðal lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Helstu niðurstöður hennar eru að 

„normalísering“ og samfélagslegar hugmyndir um kynferðislega áreitni viðhalda og réttlæta 

kynferðislega áreitni.  Oft er ábyrgðin færð frá geranda yfir á þolanda, þ.e. lítið er gert úr brotunum. 

Fram kom í máli Finnborgar að 50% lögreglumannanna sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni í 

starfi eða í tengslum við starf sitt tilkynntu ekki vegna þess að þau töldu áreitnina ekki nægilega 

alvarlega. Hún segir að þessi „normalísering“ á kynferðislegri áreitni og samfélagslegar hugmyndir 

verndi einstaklinga og samfélagið í heild fyrir því að þurfa að horfast í auga við staðreyndir málsins og 

umfang kynferðislegrar áreitni á vinnumarkaði.  

Drífa Snædal, framkvæmdastjóri SGS fjallaði um kynbundna og kynferðislega áreitni á vinnumarkaði út 

frá hugmyndum um kynbundið vald þar sem hún telur ofbeldi hvers konar sé sprottið úr misbeitingu 

valds. Birtingarmyndir þess koma fram á margvíslegan hátt á vinnumarkaðinum og er þá helst að nefna 

launamun kynjanna. Íslenskur vinnumarkaður er mjög kynskiptur og allt sem er kvenlægt er verðlagt 

skör lægra bæði í launum og virðingu. Það hafa ekki verið gerðar rannsóknir hér á landi um tenginu 

valds og ofbeldis á vinnustað en mikilvægt er að rannsaka hvaða áhrif ofbeldi á vinnustað hefur t.d. á 

laun, framgang og almennt stöðu einstaklinga á vinnumarkaði.  

http://www.asi.is/media/283288/Kynbundin-og-kynferdisleg-areitni-og-ofbeldi-a-vinnustodum-Baeklingur.pdf


Alþjóðlega verkalýðshreyfingin/ITUC vill meina að um helmingur kvenna á vinnumarkaði í þróuðu 

löndum hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni og hefur Evrópuráðið komist að sömu niðurstöðu í sínum 

rannsóknum. Sterkar vísbendingar eru um að áreitni sé meiri í þjónustugreinum en annars staða. SGS 

lét gera rannsókn meðal starfsfólks á veitingahúsum og hótel-og/eða ferðaþjónustu. Þar kemur fram 

að algengasta starfsheiti þeirra sem urðu fyrir kynferðislegri áreitni var þjónn, flestir yngri en 24 ára. 

Verkalýðshreyfingin hefur verk að vinna og sagði Drífa að útvíkka þurfi baráttuna fyrir jafnrétti, leggja 

áherslu á að vinna gegn kynbundnu ofbeldi á vinnumarkaði og það sé hægt að gera með aukinni fræðslu 

og upplýsingagjöf.  

Rannsókn SGS má finna hér. 

http://www.sgs.is/wp-content/uploads/2015/06/skyrsla.pdf

