
 

 

 

Viðauki við Gæðahandbók GKG 

Stefna GKG varðandi kynferðislegt áreiti eða ofbeldi 

Stefna GKG byggist á markmiðum og leiðbeiningum í bæklingi gefnum út af ÍSÍ varðandi skilgreiningu 

og viðbrögð við kynferðislegu ofbeldi, sem GKG gerir að sinni stefnu og sínum markmiðum. 

Markmið ÍSÍ með útgáfu bæklingsins er  að: 

• „Auka meðvitund íþróttafélaga um að kynferðislegt ofbeldi getur átt sér stað á þeim 

vettvangi eins og öðrum. 

• Hvetja íþróttafélög til umræðna um hvernig hægt sé að fyrirbyggja kynferðisofbeldi. 

• Fræða þjálfara, stjórnendur og sjálfboðaliða um hvað átt sé við þegar talað er um 

kynferðislega misnotkun.  

• Fræða þjálfara, stjórnendur og sjálfboðaliða um þau lagaskilyrði sem gilda um kynferðisleg 

samskipti við börn.“ 

Skilgreining ÍSÍ á kynferðislegu ofbeldi: 

„Kynferðislegt ofbeldi á börnum og unglingum er þegar fullorðinn einstaklingur fær barn til að sinna 

sínum kynferðislegu þörfum eða annarra eða misbýður barni með kynferðislegum athöfnum. Í 

skilgreiningu Barnaverndarstofu kemur fram að kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni feli í sér; 

kynferðislega athöfn gegn barni eða með barni innan 15 ára aldurs með eða án vilja barnsins en 

einnig; kynferðislega athöfn gagnvart eða með barni 15 ára eða eldra án vilja barnsins.  

Einstaklingur sem beitir börn kynferðislegu ofbeldi verður í þessum bæklingi kallaður gerandi. 

Gerendur finnast í öllum stéttum samfélagsins og löngun þeirra endurspeglast í hugsunum þeirra, 

hugmyndaflugi og athöfnum. Sumir sætta sig við að þeir hafi kynferðislega löngun til barna eða 

unglinga og líta á það sem eðlilegan hlut. Þeim finnast óskir sínar og athafnir eðlilegar og að 

samfélagið geri mistök í fordæmingu sinni á löngunum þeirra og hvötum. Aðrir skammast sín fyrir 

þessar hvatir og fá sektarkennd og kvíða. Af þeim sökum verða margir þeirra aldrei kynferðislega 

virkir. Ofbeldið getur verið margslungið allt frá nauðgun og valdbeitingu til velsæmisbrots, 

kynferðislegrar áreitni með dónalegum athugasemdum og nærgöngulu augnaráði.“ 

Bækling ÍSÍ má nálgast hér. 
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