
Tillaga um breytingar á samþykktum Samtaka um kvennaathvarf Stjórn Samtaka um 
kvennaathvarf leggur fram eftirfarandi breytingartillögur á lögum samtakanna fyrir aðalfund 
þeirra þann 26. apríl 2022.  
 

 

Lagðar eru til breytinar á 2.gr. þar sem rætt er um tilgang og markmið samtakanna á þann hátt 

að í stað þess að tala um konur og börn þeirra verði talað um konur, kynsegin fólk og börn 

þeirra. Jafnframt að orðalag í 2. og 3. grein taki mið af þessu.  

  

Umræddar lagagreinar í núverandi mynd; 

 

 2.gr. Tilgangur samtakanna er að aðstoða konur og börn þeirra sem búa við ofbeldi. 

 

 Markmið samtakanna eru: 

 

1. Að reka athvarf fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsum er þeim 

óbærileg vegna ofbeldis. 

2. Að veita ráðgjöf og upplýsingar, efla fræðslu og umræðu um kynbundið ofbeldi 

meðal annars til að auka skilning í þjóðfélaginu á eðli ofbeldis og afleiðingum þess 

og  stuðla að því að þjóðfélagið, lög þess og stofnanir verndi og aðstoði þau er 

slíku ofbeldi eru beitt. 

 

3. gr. Í Kvennaathvarfinu skal vera gistiaðstaða, símaþjónusta og starfsfólk sem veitt 

getur konum sem þangað leita og börnum þeirra umönnun, upplýsingar og 

stuðning. Trúnaður skal viðhafður um þá einstaklinga sem leita til samtakanna. 

Félagsmenn, starfsfólk, sjálfboðaliðar, stjórn samtakanna og konur sem dvelja í 

athvarfinu eru bundin þagnarskyldu. Þagnarskylda skal virt eftir að starfi eða dvöl í 

athvarfinu lýkur. 

 

 

Umræddar lagagreinar skv. breytingatillögu;  

 

2.gr. Tilgangur samtakanna er að aðstoða konur, kynsegið fólk og börn þeirra sem 

búa  við ofbeldi. 

 

 Markmið samtakanna eru: 

 

1. Að reka athvarf fyrir konur og kynsegin fólk og börn þeirra þegar dvöl í 

heimahúsum er þeim óbærileg vegna ofbeldis. 

2. Að veita ráðgjöf og upplýsingar, efla fræðslu og umræðu um kynbundið ofbeldi 

meðal annars til að auka skilning í þjóðfélaginu á eðli ofbeldis og afleiðingum 

þess og stuðla að því að þjóðfélagið, lög þess og stofnanir verndi og aðstoði þau er 

slíku ofbeldi eru beitt. 

 

3. gr. Í Kvennaathvarfinu skal vera gistiaðstaða, símaþjónusta og starfsfólk sem veitt 

getur þeim sem þangað leita umönnun, upplýsingar og stuðning. Trúnaður skal 

viðhafður um þá einstaklinga sem leita til samtakanna. Félagsmenn, starfsfólk, 

sjálfboðaliðar, stjórn samtakanna og þau sem dvelja í athvarfinu eru bundin 

þagnarskyldu. Þagnarskylda skal virt eftir að starfi eða dvöl í athvarfinu lýkur. 
 


