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Markmið Neyðarlínunnar

• Að gera 1 1 2 aðgengilegri fyrir breiðari hóp
• Sem kýs síður að nota símtal til samskipta
• Sem þarf á aðstoð að halda, þó það sé ekki yfirstandandi neyð

• Styrkja og breikka hlutverk 1 1 2 í samfélaginu
• Fleiri viðbragðsaðilar 
• Ólíkt viðbragð



Aðgerðir vegna ofbeldis í COVID

• COVID-19 aðgerðir settu aukið álag á heimili 
og ofbeldi í nánum samböndum jókst

• Ríkisstjórnin ákvað í maí 2020 að fela Sigríði 
Björk Guðjónsdóttur, Ríkislögreglustjóra og 
Eygló Harðardóttur, verkefnastjóra að koma 
með tillögur að aðgerðum
• Ein þeirra var rafræn gátt vegna ofbeldis.

• Þær höfðu samband við Neyðarlínunnar um 
að taka að sér þann þátt.



Markmið
rafrænnar gáttar vegna ofbeldis
1. Ná til þeirra sem búa við ofbeldi, þekkja til þar sem ofbeldi 

ríkir eða vilja aðstoð við að breyta sinni eigin hegðun 
þannig að hún leiði síður til ofbeldis. 
• Lögð er áhersla á að allir þeir sem vilja sporna við ofbeldi geti sótt 

sér upplýsingar til að brjóta vítahringinn –
þolendur/gerendur/aðstandendur og önnur vitni.

2. Einfalda og auka aðgengi að þeim úrræðum sem nú þegar 
eru í boði.

3. Styðja fólk í viðkvæmri stöðu þá sérstaklega börn, fatlað 
fólk og fólk af erlendum uppruna. 



Leiðarstef

• Notendamiðað
• Setja fram allt efni á einföldu máli til að vekja til umhugsunar og

hjálpa fólki að skilja betur hvað er að gerast.
• Vísa fólki rétta leið í næsta skref. Tilvísanir geta t.d. verið:

• Hlekkir á fræðsluefni
• Upplýsingar um úrræði
• Bein samskipti

• Inngildandi (inclusive) og öllum opinn
• Tengja saman aðila og byggja á því efni sem til er um 

málaflokkinn



Vitundarvakning

• Herferð sem hefur gengið í allan vetur með undirherferðum
• Okt-Nóv: Vitundarvakning um birtingarmyndir ofbeldis
• Nóv-Des: 112/Neyðarlínan
• Des-Jan: Erlendur uppruni - EN/POL
• Jan-Feb: Fólk með fötlun
• Feb-Mar: Börn (11/2 dagurinn)
• Mar-Apr: Eldri borgarar
• Apr-Maí: Fólk sem beitir ofbeldi 
• Maí-Jún: Mansal 
• Jún-Júl: Kynferðislegt ofbeldi
• Júl-Ágú: Endurglæða vitundarvakningu



3. Styðja fólk í viðkvæmri stöðu þá sérstaklega börn, fatlað fólk og 
fólk af erlendum uppruna. 











2. Einfalda og auka aðgengi að 
þeim úrræðum sem nú þegar 
eru í boði.





Árangurinn



Þátttakendur

• Neyðarlínan

• Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar

• Mennsk ráðgjöf - verkefnastjórn

• Berglind Ósk Bergsdóttir - textavinna

• Hugsmiðjan – hönnun og útfærsla vefjar
• Samsýn – útfærsla netspjalls og viðmóts neyðarvarðar

• Sahara - vitundarvakning



Takk fyrir! 
maggadora@mennsk.is / jana@112.is


