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Við kjör á Samvisku á aðalfundi 2020 varð sú breyting á að
Ingibjörg Kjartansdóttir steig úr sæti aðalmanns yfir í sæti
varamanns. Ingibjörgu þökkum við innilega hennar ómældu
óeigingjarnu krafta sem hún hefur látið í té til stjórnarstarfa innan
Drekaslóðar allt frá upphafi en það er okkur mikil ánægja að hún
er ekki alveg farin úr stjórnarstörfum heldur situr nú sem
varamaður. Þá fengum við Fanney Björk Ingólsdóttur í sæti
aðalmanns og nýr einstaklingur gaf kost á sér sem varamaður en
það er Atli Björn Helgason.



Það er alltaf mikið líf í starfi Drekaslóðar sem fyrr og ávallt mikill
kærleikur innan okkar veggja.
Thelma Ásdísardóttir, Málfríður Hrund Einarsdóttir (Fríða) og
Ingibjörg Kjartansdóttir (Inga) voru allar í mikilli vinnu hjá Drekaslóð
bæði sem ráðgjafar og í ýmiskonar umsýslu. Þær sjá um daglegan
rekstur og skiptu með sér verkum auk þess sem Ásta Knútsdóttir
tók ýmsa bolta meðfram ráðgjafastarfi líka. Þá kom Páll
Ármannsson að mótun þróunar á hópastarfi. Það sem einkennir
daglegt starf er að ekki eru allir virkir á staðnum á sama tíma
sökum lítillar yfirbyggingar. Ruth Ásdísardóttir var ráðin inn í lok
ársins 2019 sem umsjónarmaður samfélagsmiðla. Hún tók einnig
að sér að hanna nýja vefsíðu og koma henni í loftið sem og að hafa
umsjón með vefsíðunni og opnun hennar. Ruth hefur einnig tekið
að sér að vera í samskiptum við notendur í gegnum tölvupóst,
sækja um styrki fyrir samtökin sem og að sinna fréttatilkynningum
og öðrum tengdum verkefnum fyrir samtökin. Ruth er með B.A.
próf í bókmenntafræði, M.A. próf í hagnýtri menningarmiðlun og
MIS gráðu í upplýsingafræði.
Það hefur til að mynda orðið mjög jákvæð þróun á virkni
samfélagsmiðla og þeir nýttir betur sem upplýsingaveita eftir að
Ruth tók til starfa.

 

Virkir Drekar í starfinu
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 Málfríður Hrund Einarsdóttir
 Ingibjörg Kjartansdóttir
 Ásta Knútsdóttir

 

Ráðgjafar í viðtölum 2020:

Hluti af starfsfólki Drekaslóðar vinnur samhliða öðrum störfum
eða námi.
Kjartan Kjartansson sá um bókhaldið okkar af mikilli alúð sem fyrr.
Símavakt er þjónusta sem herfur verið lengi í boði en þetta árið
voru þær vaktir mannaðar af Ásu Jóhannesdóttur, Ingibjörgu
Kjartansdóttir og Ragnhildi Hjaltadóttur. Þessum mikilvæga þætti
starfsins sinntu þær af mikilli samviskusemi. 

Sérfræðingur Drekaslóðar er nýtt starf innan samtakanna og er því
í þróun. Sú sem sinnir því starfi er Ingibjörg Þórðardóttir
félagsráðgjafi. Hún hefur langa reynslu af því að vinna með
þolendum ofbeldis, bæði sem meðferðaraðili á eigin stofu og í
vinnu sinni með ýmsum félagasamtökum. Ingibjörg hefur um
árabil haldið námskeið um ofbeldi og ýmsar birtingarmyndir þess,
einkenni og afleiðingar fyrir fagfólk skóla, félagsþjónustu og
heilbrigðisstarfsfólk og þekkir málaflokkin gríðarlega vel. Ingibjörg
sér um handleiðslu fyrir Dreka, heldur utan um fagráð og
gæðamat starfsins. Einnig kemur hún að þróun faglega hluta
starfsins í Drekaslóð, endurmenntun Dreka og ýmsum öðrum
verkefnum, í samráði við Dreka – bæði ráðgjafa og stjórn. Ingibjörg
situr starfsmannafundi og eftir því sem við á einnig stjórnarfundi.
Þá hefur hún svigrúm til að þróa starf sitt og bjóða hópastarf fyrir
notendur í samráði við ráðgjafa og stjórn. Þessi staða sem
Ingibjörg sinnir sem sérfræðingur er ráðin af stjórn samtakanna.



Fjöldi annarra Dreka komu svo að ýmsum öðrum verkefnum en
verða þó ekki nefndir með nafni sökum trúnaðar. Kunnum við öllu
þessu frábæra fólki okkar bestu þakkir fyrir alla aðstoðina.
Drekaslóð er svo sannarlega rík af vinum og hugsjónarfólki í
kringum sig.

 

Viðbrögð Drekaslóðar við Covid
 Þegar heimsfaraldurinn Covid-

19 byrjaði hafði það áhrif á
starfsemi Drekaslóðar eins og
annarsstaðar. 
Þegar samkomubann var sett á
16. mars 2020 urðu Drekar að
hugsa nýjar leiðir til að hafa
fundi og ekki síður viðtöl. 

Ákveðið var að þar sem hægt var að tryggja 2 mtr reglu og
grímuskylda ásamt öðrum persónubundnum sóttvörnum var
möguleiki á einstaklingsviðtölum í húsnæði Drekaslóðar. Eftir góða
rannsóknarvinnu fagstjóra á fjarfundabúnaði fórum við að bjóða
uppá viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað. Þannig gafst val á milli
viðtalstíma með fjarfundabúnaði eða á staðnum (að uppfylltum
reglum um sóttvarnir). Í byrjun faraldurs voru flestir sem völdu
fjarfundi en svo fór að aukast það að fólk kom í hús og passaði vel
persónubundnar sóttvarnir. Það fór líka mikið eftir hvernig
sóttvarnareglur voru á landinu. Það sem við sáum gerast á
þessum tíma var að aðsókn til okkar óx til muna sem þýðir ennþá
lengri biðlista en einnig að einstaklingar sem höfðu áður fyrr verið
hjá okkur fóru að biðja í meira mæli um að koma aftur í viðtöl. Við
tókum alla inn sem áður höfðu verið hjá okkur. 



Auka styrkur frá Félagsmálaráðuneytinu uppá 500 þúsund krónur
gerði okkur kleift að efla símaþjónustu okkar til muna. Þá voru
keyptir símar til að sinna vöktum og starfsfólk skipti með sér
símavöktum alla virka daga eftir hádegi en styrkurinn gerði okkur
líka kleift að hafa það launaða vinnu. Þessi viðbót við allt annað gaf
góða raun hvort sem fólk nýtti sér símtölin við það að fá
upplýsingar, ráðgjöf eða einhvern til að hlusta. Það sem
heimsfaraldurinn hefur hjálpað til með ef má segja svo þá er það
að fólk utanað landi getur fengið viðtöl í gegnum fjarfundabúnað
og sjáum við að það verði raunin áfram. Þess skal getið að allir
fundir innan Drekaslóðar hvort sem var stjórnarfundir,
starfsmannafundir og/eða handleiðsla fóru fram í gegnum
fjarfundabúnað.

Hópastarf
Hópastarf Drekaslóðar var eilítið öðruvísi árið 2020 en önnur ár
vegna heimsfaraldursins. Við gátum ekki tryggt tvo metra á milli
fólks, væru fleiri en þrír í sama herberginu. Því féllu flestir
hefðbundnir hópar niður á árinu að undanskildum einum
lokuðum hópi sem 3 konur nýttu sér. Ingibjörg Kjartansdóttir leiddi
þann hóp ásamt Ástu Knútsdóttur.
En Drekar eru ekki þekktir fyrir að leggja árar baráttulaust í bát,
enda hefur aðsókn til Drekaslóðar sjaldan verið meiri og þörfin
fyrir aðstoð afskaplega mikil víða. Tímann á árinu nýttum við vel til
þróunar á öflugu hópastarfi til framtíðar. Páll Ármann fékk
geysigóða hugmynd að hópi sem fékk nafnið Drekaiðjan og er
sérstaklega ætlaður fólki sem glímir við andlegar áskoranir. Hann,
Thelma og Fríða Hrund hönnuðu síðan hópinn frá grunni og var
hann tilbúinn í byrjun árs 2021 ásamt verkefnum og ítarefni til
notkunar í hópnum.



Við ákváðum líka að setja aukinn kraft í Drekasmiðjuna sem er
samstarfsverkefni við Hugarafl. Drekasmiðjan var færð á öruggan
fjarfundarvettvang vegna covid og var á góðu flugi árið 2020. 27
smiðjur voru haldnar á árinu og voru að meðaltali 25 sem sátu
hverja smiðju. Það gerir 675 “setur” yfir árið. Um 150 einstaklingar
nýttu sér Drekasmiðjurnar 2020 og er það varlega talið. Það er
meira en tvöföldun frá árinu á undan þar sem um 70 einstaklingar
nýttu sér Drekasmiðjurnar.
Við lögðum líka vinnu og tíma í að hanna gæðamat með nýja
sérfræðingnum okkar Ingibjörgu Þórðardóttur félagsráðgjafa, en
það góða verkfæri verður nýtt til þess að meta gæði hópastarfsemi
okkar í framtíðinni.
Að ógleymdri mikilli vinnu sem fór í að setja upp og skrá verkefni
og textagerð sem nýtist í ýmsum hópum, við ráðgjafastarf og
fræðslu í Drekaslóð
Auk þess var Opni Stuðningshópurinn virkur yfir árið eins og hægt
var en sá hópur fær sér kafla.

 



Opnir stuðningsfundir Drekaslóðar
Fundirnir eru ætlaðir fyrir alla sem hafa
persónulega reynslu af ofbeldi, þolendur
og aðstandendur, fólk af öllum kynjum. 
Árið 2020 voru óvenju fáir fundir vegna
samkomubanns og takmarkana. Þó
reyndum við ítrekað að hafa fundina á
milli covid bylgjanna en hættum því að
lokum í október enda var mæting ekki
mikil í húsið á þeim tíma.  22 fundir voru
þó haldnir á árinu.
61 komur voru á þessa fundi sem gerir 3
manneskjur að meðaltali á hvern fund.
Fjölmennasta fundinn sóttu fimm manns.  
Fundasókn er talsvert minni en árið
2019, en þá sóttu 4.5 manns að
meðaltali hvern fund. Fækkunina má
eflaust fyrst og fremst rekja til covid þar
sem afar margir héldu sig heima hjá sér
og forðuðust alla samveru nema innan
sinnar kúlu.
Ingibjörg Kjartansdóttir hélt utan um
þessa fundi af miklum styrk og einnig
kom Ása Jóhannesdóttir að þessu starfi.



Krýsuvíkur og Drekaslóðar

Samstarf

Áfram var haldið með spennandi samstarf Krýsuvíkursamtakanna
og Drekaslóðar. Samstarfið felst í því að einu sinni í viku fer
starfsmaður Drekaslóðar (Thelma Ásdísardóttir) til Krýsuvíkur til
þess að bjóða vistmönnum þar upp á viðtöl og ráðgjöf. Mjög
margir af skjólstæðingunum í Krýsuvík eiga sögu um ofbeldi
og/eða vanrækslu og því getur það verið afar mikilvægur þáttur í
þeirra vinnu með fíkn sína að hafa tækifæri til þess að vinna með
þetta einnig. Frá upphafi hefur verið fullbókað hjá Thelmu og
starfið gengið mjög vel. Bæði karlar og konur hafa nýtt sér þessa
þjónustu og er eftirspurnin mikil.  Yfirleitt er boðið upp á sex viðtöl
í hverri heimsókn til jafn margra einstaklinga. Það er þó ekki algilt
því stundum er boðið upp á fræðslu hluta tímans.
Thelma leggur sig einnig fram um að vera viðstödd útskriftir
vistmanna Krýsuvíkur enda stórt skref fyrir flesta og fallegar
athafnir. Það tókst þó ekki alltaf vegna tímaskorts.

 
Hugarafls og Drekaslóðar
Þá hélt áfram mjög svo spennandi og gjöfult samstarf Drekaslóðar
og Hugarafls. Einn starfsmaður (Thelma Ásdísardóttir) fer vikulega
með Drekasmiðju sem eru öflug námskeið sem eru þó sjálfstæð
hvert og eitt. Smiðjurnar voru í 27 skipti yfir allt árið. Aðsókn í þessi
námskeið er alltaf gríðarlega góð og er mæting oftast yfir 25
manns í hverri smiðju. Mikil ánægja er meðal notenda í Hugarafli
og Drekaslóð með þetta samstarf og margir mæta ítrekað á hvert
námskeið. Þess ber að geta að þeir sem nýta sér þjónustu
Drekaslóðar er einnig velkomið að nýta þessi námskeið og hefur
það gefið góða raun. Drekasmiðjurnar eru einnig notaðar sem
endurmenntun fyrir alla ráðgjafa Drekaslóðar og Hugarafls.

 



Hugaraflsfólk hefur einnig notið góðs af þekkingu Thelmu
Ásdísardóttur í ofbeldismálum og var hún við slík mál fengin til að
handleiða allann hópinn í Hugarafli þá notendur, starfsfólk og
stjórn við áfall sem félagið varð fyrir. Þar sem „markhópurinn“
okkar er svipaður þ.e þeir sem nýta Drekaslóð eru oft að kljást við
andlegar áskorannir sem afleiðingu ofbeldis hafa verið hæg
heimatökin og fólki liðsinnt við að komast í Hugarafl ef þurfa þykir.
Þar sem biðlisti Drekaslóðar er gríðarlega langur höfum við ekki
getað annað allri þeirri eftirspurn sem er eftir viðtölum við Dreka
frá Hugaraflsfólki nema að litlu leyti. Þegar starfsdagar eru í
Hugarafli eru tveir Drekar á þeim til að taka þátt vegna þessa góða
samstarfs, hvort sem er til að þróa samstarfið eða vera með
fræðslu fyrir starfsfólk Hugarafls. Þá kom Thelma fram í opnu
streymi Hugarafls á Facebook sem hét „Ofbeldi og geðheilsa“ en
það fékk gríðarlegt áhorf og eins kom hún fram í hlaðvarpi
Hugarafls „Klikkið“ og talaði þar um ofbeldi og afleiðingar þess.
Seint á árinu 2020 hófst ákveðin þróunnarvinna hjá Thelmu, Fríðu
og Palla á lokuðum námskeiðum sem fékk síðar nafnið „Dreka-iðja“
sem við fórum svo af stað með snemma ársins 2021. Samvinna á
milli þessara samtaka hefur verið mjög góð í gegnum árin og
vonumst við til að hún verði ennþá umfangsmeiri með tímanum.

Bjarkarhlíð
Bjarkarhlíð er samstarfsverkefni Velferðaráðuneytis,  Innanríkis-
ráðuneytis, Reykjavíkurborgar, Lögreglunnar á Höfuðborgar-
svæðinu, Drekaslóðar, Kvennaathvarfs, Mannréttindaskrifstofu
Íslands, Stígamóta og Kvennaráðgjafar. Bjarkarhlíð er staður sem
hægt er að fá heildræna aðstoð í formi ráðgjafar og viðtala hjá öllum
þessum samtökum auk lögreglu, félagsráðgjafa og sérfræðings.



Drekar tóku áfram virkan þátt í starfi Bjarkarhlíðar. Drekar voru
með viðveru þar einu sinni í viku fyrir utan frídaga og buðu upp á 3
til 4 einstaklingsviðtöl hverju sinni. 
Ingibjörg Kjartansdóttir sá um ráðgjöf innan Bjarkarhlíðar á árinu
af mikilli röggsemi. Thelma Ásdísardóttir tók einnig virkan þátt í því
starfi á árinu. Thelma situr í stjórn Bjarkarhlíðar. Ingibjörg
Kjartansdóttir var varamaður í stjórninni og einnig varamaður í
framkvæmdastjórninni. Ingibjörg mætti á flesta fundi
framkvæmdarstjórnar.
Eftirspurn eftir þjónustu Drekaslóðar hefur frá upphafi verið mikil í
Bjarkarhlíð og árið  2020 var engin undantekning þar á. Það var
ætíð fullbókað og yfirleitt bið að komast að. Það er nokkuð ljóst að
ef Drekar gætu aukið viðveru sína innan Bjarkarhlíðar yrði
aðsóknin til okkar enn meiri þar.

 

Ýmislegt úr starfinu
Þrátt fyrir að covid-19 hafi sett sitt mark á starfið í Drekaslóð var
það samt sem áður líflegt og skemmtilegt og margt brallað sem
fyrr. Fyrsta samkomubannið vegna faraldursins hófst 16. mars sem
setti okkur sem öllum öðrum skorður í starfinu. Þó náðum við að
gera ýmislegt á milli samkomubannanna og auðvitað snemma á
árinu áður en þetta skall allt saman á. 

 



Drekar voru ötulir í að fræða alls kyns hópa um
birtingarmyndir ofbeldis og afleiðingar þess og/eða
um starfsemi Drekaslóðar. Ýmist fengum við til
okkar góðar heimsóknir eða þá að við sóttum
áhugasama heim.  Auk háskóla og framhaldsskóla
kíktu Drekar í heimsóknir til klúbba eins og Lions
og Soroptimista, skruppum á Selfoss með ráðgjöf
og fræðslu. Við fórum með aukafræðslur bæði til
Krýsuvíkur og Hugarafls og fengum heimsókn frá
B.A.C.A (Bikers Against Child Abuse) ásamt fleirum.
Einnig skellti Thelma sér alla leið á Hóla í Hjaltadal
með fræðslu í febrúar og naut þar einstakrar
náttúrufegurðar og fádæma gestrisni. Það má geta
þess að mikil ánægja hefur verið almennt með
fræðslur Drekaslóðar hvar sem litið hefur verið við.

Í september fór Thelma á tveggja daga
vinnufund/ráðstefnu í Vestmannaeyjum sem
nýskipaður sýslumaður á svæðinu, Arndís Soffía,
hélt utan um af mikilli röggsemi. Þarna mættu
margir sérfræðingar sem lögðu saman krafta sína
til að deila hugmyndum og finna lausnir á því
hvernig má betur verja börn gegn ofbeldi. Afar
kraftmiklir og árangursríkir dagar.
Nemar Háskóla og framhaldsskóla hér á landi hafa
verið duglegir að leita til okkar um álit og óska eftir
tölulegum upplýsingum. Fleiri hafa leitað í
viskubrunn Dreka til að fá álit eða ráðgjöf
hverskonar og má þar nefna eins ólíka hópa og
listafólk og svo ráðuneytin með ýmis konar
verkefni tengd ofbeldi. 

Við vorum gestir í hlaðvörpum og í opnu streymi.



Vegna Covid nýttum við fjarfundi mun meira en við höfum nokkru
sinni gert áður og vorum með okkar fundi í gegnum
fjarfundarbúnað megnið af árinu. Þar með talið reglulega
Drekafundi Samviskunnar (stjórnar Drekaslóðar), ófáa
starfsmanna fundi og vinnufundi, skipulagsfundi, fræðslufundi og
svo auðvitað fóru mikið af einstaklingsviðtölum okkar fram í
gegnum fjarfundarbúnað. Eftir ráðningu nýs sérfræðings nutum
við einnig handleiðslu reglulega sem gerði starfandi Drekum svo
sannarlega gott.
Drekar höfðu skipulagt spennandi helgarferð sér til
endurmenntunar í sumarbústað en vegna vaxandi covid bylgju á
sama tíma var hætt við ferðina. Thelma náði þó að fara tvær
vinnuferðir til Akureyrar á árinu sem voru árangursríkar og
fjölbreyttar.

Tölulegar upplýsingar
Viðtöl
Aðsókn í viðtölin hjá Drekaslóð hefur verið mikil frá upphafi og var
þar engin breyting á árið 2020. Einstaklingsviðtöl Drekaslóðar voru
tekin á nokkrum stöðum, í Krýsuvík, í Hugarafli, í Reykjanesbæ,
Akureyri, Selfossi, Hólum í Hjaltadal, Bjarkarhlíð og auðvitað í
húsnæði Drekaslóðar í Borgartúninu. Vegna heimsfaraldursins
voru mörg viðtöl í gegnum síma og með fjarfundarbúnaði. Við
urðum vör við mikla aukningu á eftirspurn eftir viðtölum, í því
ástandi sem covid skapaði. Margir sem voru hættir að mæta í
viðtöl til okkar óskuðu eftir þjónustu á ný og svo mikill fjöldi fólks
sem hafði ekki komið áður. Við reyndum að mæta þörfinni eftir
bestu getu. 

 



Eftirfarandi tölur eru fyrir starfsemi Drekaslóðar árið 2020. Tölur í
sviga eru tölur frá 2019. 
Alls komu 224 (178) einstaklingar í viðtöl árinu.  86 karlar (48),
132 konur (125) og 6 (5) sem skilgreindu sig sem annað kyn. 
 Karlar voru því um 38.5% (27%) þeirra sem nýttu sér
viðtalsþjónustu Drekaslóðar, sem er  geysileg aukning frá árinu
2019. Þau sem skilgreindu sig sem önnur kyn voru 5 árið 2019 en
voru 6 núna. Af þessum 224 voru 8 (11) að koma sem
aðstandendur þolenda. Nokkrir til viðbótar þeim komu bæði
sem aðstandendur og til þess að vinna með ofbeldi gegn þeim
sjálfum og eru taldir sem þolendur þar sem það var
fyrirferðarmeira í þeirra vinnslu.
Það er mikil aukning á fjölda karla sem til okkar leita og hafa þeir
aldrei verið fleiri eða hlutfall þeirra hærra. Það er afar ánægjulegt
hversu margir karlar koma til okkar. Þetta skýrist meðal annars
vegna Krýsuvíkur þar sem karlar eru gjarnan um tvisvar sinnum
fleiri en konur og svo þess að við erum aðilar að Bjarkarhlíð. Meira
en 100 ný mál komu til Drekaslóðar í gegnum Bjarkarhlíðina og
sækja karlmenn það talsvert að koma til okkar þar frekar en til
annarra samtaka sem eru í Bjarkarhlíð. Um 40% nýrra mála sem
komu þar í gegn voru karlmenn.  Á móti kemur að konur voru í
meirihluta þeirra sem Drekaslóð sinnti vegna samstarfs við
Hugarafl.
Alls voru tekin 1.126 (718) einstaklingsviðtöl sem gerir um 5 (4)
viðtöl á hvern að meðaltali.  Þetta er mikil aukning á fjölda viðtala
og einnig eru aðeins fleiri viðtöl á hvern. Í raun er þessi meðalfjöldi
viðtala á hvern nær því sem hefur verið í gegnum árin hjá
Drekalsóð, en 2019 voru óvenju fá viðtöl á hvern einstakling meðal
annars vegna fjarveru bæði Thelmu og Fríðu frá vinnu og því
riðluðust tölurnar svolítið. 
Nokkrir komu utan af landi í eins konar “marathon-viðtöl” til þess
að nýta heimsóknina vel eða þáðu slíkt þegar Dreki var staddur út
á landsbyggðinni. Covid hamlaði talsvert ferðir fólks og því trúlega
meira um að fólk vildi nýta slíkar heimsóknir vel.

 



Notendur Drekaslóðar
Fólk leitar til Drekaslóðar til þess að vinna úr afleiðingum eftir
hvers konar ofbeldi, meiðandi samskipti og upplifanir, og svo
vanrækslu. Mjög margir sem koma eiga sögu um eitthvað fleira en
eitt sem óskað er eftir að vinna úr. Sumir koma einnig til þess að fá
stuðning vegna ofbeldis sem ástvinur þeirra hefur verið beittur og
enn aðrir óska eftir góðri fræðslu eða jafnvel rökræðum um
skilgreiningar á ofbeldi og hvernig best sé að nálgast umræðuefnið
í íslensku samfélagi. Við reynum að sinna öllum eftir bestu getu. 
 Hér á eftir fylgja upplýsingar um hvað þau voru að vinna með,
sem komu í einstaklingsviðtölin til okkar. Í þessum hópi eru ekki
þau sem leituðu til okkar eingöngu til þess að fá fræðslu eða
upplýsingar og heldur ekki þau sem sóttu opnu stuðningsfundina,
lokaðan hóp, námskeið eða annað sem flokkast ekki sem
einstaklingsviðtöl.
Athugið að margir koma vegna margs konar ofbeldis og þess
vegna er samtalan hér mun hærri en fjöldi þeirra sem nýttu sér
einstaklingsviðtölin okkar. Tölur í sviga eru tölur fyrir 2019

Kynferðislegt ofbeldi af öllu tagi: 122  (87) 
Einelti: 62 (48)
Andlegt ofbeldi annað en einelti og í parasamböndum: 78 (56)
Ofbeldi í parasambandi: 67 (54)
Líkamlegt ofbeldi annað en í parasamböndum: 69 (51)
Vanræksla: 52 (40)
Vændi og mansal: 12 (15)
Annað: 13 (17)
Alls:   475 (368)



Tafla 1 - ástæður komu í Drekaslóð

Samantekt á tölum
Fjöldi notenda Drekaslóðar sem sóttu hópa og viðtöl eru 382
(280), sem er mikil fjölgun frá árinu á undan. Inni í þessari tölu
eru ekki þau sem hafa sótt fræðslu eða stök námskeið þar sem
sitjandi fjöldi er ekki skráður (t.d. heimsóknir frá skólum). Ótalin
er mikill fjöldi símaviðtala, séu þau ekki skráð sem slík en mikið er
hringt til Drekaslóðar til þess að fá ráðgjöf og við sinnum því ætíð
ef við getum. Við höfum þó reynt að bæta okkur með slíka
skráningu. Einnig eru þau sem mæta á opna stuðningsfundi
vantalin þar sem aðeins er notuð talan fyrir fjölmennasta fund. Á
móti kemur að einhverjir eru tvítaldir þar sem sumir sækja bæði
viðtöl og mæta í hópa á sama árinu. Það var aukning á flestum
sviðum starfs Drekaslóðar 2020. Fjölgun mála sem komu í
gegnum Bjarkarhlíð, Krýsuvík og mikið um fjarviðtöl. Og svo mjög
aukin aðsókn í Drekasmiðjurnar í Hugarafli, en 150 manns nýttu
þær og þó er það varlega talið. Þar var einnig talsvert sótt í að
komast í viðtöl í kringum smiðjurnar.

 



Karlmenn eru í kringum 30% (24%) þeirra sem
nýta sér þjónustu Drekaslóðar í heildina. Þetta
hlutfall er talsvert hærra en í fyrra.  Hlutfall
karlmanna er þó 38% (27%) séu eingöngu viðtöl
talin og hefur þetta hlutfall aldrei verið hærra.
Konur eru hins vegar í mikum meirihluta í
hópastarfinu í Hugarafli eða um 80%.
Við fylgjumst með mun á kynjunum meðal
þeirra sem beita ofbeldinu og reyndust konur
vera 92 (69) eða slétt 40% (38%) meðal
fullorðinna þar sem upplýsingar lágu fyrir. Þetta
er aukning á hlut kvenna enn eitt árið en hlutfall
þeirra sem gerendur í ofbeldismálum hefur
farið stigvaxandi með árunum hjá okkur. Þetta
kemur okkur Drekum ekki mikið á óvart þar sem
fólk hefur verið að koma í síauknum mæli til
Drekaslóðar vegna ofbeldis af hendi kvenna.
Í þeim málum þar sem konur hafa beitt ofbeldi
er algengast að fólk komi vegna ofbeldis sem
mæður þeirra hafa beitt en þar á eftir vegna
ofbeldis kvenna í parasamböndum og þá í
langflestum tilvikum gegn karlmönnum. Einnig
er talsvert um eineltismál á fullorðnisárum
(algengast innan fjölskyldna og á vinnustöðum)
þar sem konur eru gerendur.
Nokkur mál komu inn á borð til okkar þar sem
fólk sagði frá ofbeldi sem það hafði verið beitt af
hendi samfélags eða ákveðinna stofnana og eru
það málin sem meðal annars eru talin sem
“óljóst” hver beitti ofbeldinu. 

 
 



Við flokkum efnislegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi, rafrænt ofbeldi
og þegar verið er að elta og hóta, sem andlegt ofbeldi. Auk þess
foreldra útilokun og tálmanir í umgengni við börn. Í þeim málum
sem foreldra útilokanir og tálmanir voru sérstaklega skilgreind
vakti það athygli okkar að eingöngu karlmenn leituðu til okkar
sérstaklega vegna þess. 
Við verðum vör við aukna hörku á frömdu ofbeldi, sérstaklega í
málum sem koma frá Krýsuvík en einnig í sumum málum sem
koma til okkar eftir öðrum leiðum. Svo virðist sem harkan í
“undirheimunum” sé að aukast jafnt og þétt svo og skipulögð
glæpastarfsemi. Algengt er að fólk segi frá grófu líkamlegu ofbeldi,
frelsissviptingum jafnvel í langan tíma, vopnaburði, spillingu og
kynferðislegri nauðung.
Er þetta skýrt merki um mikilvægi þess að Drekar haldi ótrauðir
áfram störfum sínum. Það er okkar reynsla síðustu ára að samstarf
félagasamtaka eins og við höfum gert með bæði Krýsuvík og
Hugarafli geti verið einstaklega gjöfult og ýti undir heildrænni
nálgun í þeim málaflokkum sem við vinnum með á hverjum tíma.
Vonum við þess vegna að þessi samvinna eigi eftir að færast í
aukanna.
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