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I HLUTI: HUGMYNDAFRÆÐI OG BAKGRUNNUR
Hvað er Myndin af mér?
Myndin af mér er tæplega hálftíma löng stuttm ynd sem framleidd
v ar v orið 2017 , eftir tæplega árs undirbúning. Þær Brynhildur
Björnsdóttir og Þórdís E lv a Þorv aldsdóttir 1 höfðu áður framleitt
v erðlaunuðu 2 stuttm yndirnar Fáðu já! og Stattu með þér! í
samráði v ið samstarfsverkefni þriggja ráðuneyta, sem bar nafnið
Vitundarv akning. Myndin af mér er s já lfs tætt framhald og v ar
styrk t af Jafnréttiss jóði, Re yk jv íkurborg , Landsbankanum og
Vodafone. Markmið m yndarinnar er að vekja athygli á sv okölluðu
stafrænu kynferðisofbeldi, skýra mörkin milli k ynlífs og ofbeld is
ásamt þv í að leggja áherslu á samþykki og ábyrgð í öllum nánum
samskiptum, hv ort sem þau gerast í netheimum eða raunheimum .
Myndin af mér sk iptist í fjóra hluta sem frumsýndir v erða
dagana 16., 17., 18. og 19. janúar á Facebook síðu styrktaraðila
v erkefnisins, Vodafone, sem og á heimasíðunni myndinafmer.is.

Hvað er stafrænt kynferðisofbeldi?
Til stafræns k ynferðisofbeld is og áreitni telst til dæmis að sýna
eða dreifa nektarmyndum af öðrum í leyfisle ys i, að senda
óumbeðnar nektarmyndir og kynferðisleg skilaboð til annarra sem
kæra sig ekki um það , að þrýsta á aðra að senda nektarmyndir
eða beita hótunum í þeim tilgangi, að hóta öðrum að dreifa
nektarmyndum af þeim, að dreifa fö lsuðum nektarmyndir af öðrum
eða hóta þv í, að nota nektarmyndir sem v opn til að hrella, hóta
eða kúga fé af öðrum, o.s.frv . Listinn er ekki tæmandi, enda tekur
tæknin sífelldum breytingum og þar af le iðandi er stafrænt
kynferðisofbeld i í örri þróun líka.
Þótt fólk af öllum k yn jum geti orðið fyrir stafrænu
kynferðisofbeld i er staðreyndin sú að me irih luti brotaþola er
kv enkyns 3. K ynferðisofbeldi tels t þv í til k ynbundins ofbeldis, sem
er birtingarmynd k yn jamisréttis. Af sk jóls tæðingum Stígamóta er
um 10% karlkyns 4. Í könnun sem gerð v ar í ís lenskum
framhaldsskólum árið 2004 kom í ljós að 13,6% íslenskra stúlkna
B etur er gre i nt f rá m ennt un og re ynsl u ha ndr it shöf und a nna í viða uk a.
„Fáð u j á! “ va nn t i l a lþj óð legr a ver ðl a una á InS af e ráð stef nunni í Ta l l i nn í
E i st la nd i 2013 sem be sta f ræ ðsl uef nið. S j álf st æ ða f ram ha ld sm yndi n „S tatt u
m eð þér! “ var t i l nef nd t i l E dd unna r 201 5 sem b est a ba r naef nið.
3
97% af ísle nsk um br otaþ ol um e r u k ve nk yns sa m kvæ m t
bráða bi rgða ni ð ur stöð um ra nnsaka nda ns H i ld ar Fr iðr ik sd ótt ur vi ð H á skó la nn
á A k ure yr i á svokö l l uð u hre l l ik lám i . S am kvæ m t ra nnsók nar nið ur stö ð um
sam taka nna C C R I f rá 201 7 er u ko nur næ r t vöf alt lík leg r i t i l að vera þo le nd ur
og kar la r rúm lega t vöf alt lík le gr i t i l að vera ger end ur í staf ræ num
kynf erð i sof be ld i sm ál um . S j á hér: http s://w w w .c ybe rc i vil r ig ht s. org/w p conte nt/ up load s/201 7/06/C C R I - 2017 -R e sea rc h- R eport.p df
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og 2,8% drengja höfðu v erið misnotuð fyrir 18 ára aldur. Stú lkur
sem sögðust hafa v erið sannfærðar, þv ingaðar eða neyddar til
kynferðis legra athafna ge gn v ilja sínum v oru rúmlega fimmfalt
fleir i en drengir. 5 Ýmislegt bendir til þess að karlar séu síður
lík legir til að greina frá ofbeldi sem þeir v erða fyrir og þv í kann
tíðni þess að v era v anmetin að mati A lþjóða
heilbrigðisstofnunarinnar. 6 Samkv æmt upplýsingum frá
lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu eru 95% allra gerenda í
kynferðisbrotamálum karlk yns. Þar sem kynferðisofbeld i er
birtingarmynd k ynjam isréttis þarf að stu ðla að jafnrétti k ynjanna á
öllum sv iðum til að útrýma þv í. Mikilv ægt er að haf a þessar
staðreyndir í huga v ið sýningu á Myndin ni af mér og í þe im
umræðum sem skapast í kjö lfarið.

Hvers vegna núna?
Meginmarkmið Myndarinnar af mér er a ð koma mikilv ægri fræðslu
til ungs fólks með hætti sem endurspeglar raunv eruleika þeirra og
menningu. Samhliða þv í sem k ynferðisleg samskipti ungmenna
hafa færst í auknum mæli inn á netið með tilkomu snjallsíma og
smáforrita hefur þörfin fyrir að innl ima netsamskipti í k ynfræðslu
barna orðið knýjandi. Þessi þörf hefur birst handritshöfundinum
Þórdísi Elv u Þorv aldsdóttur með áþreifanlegum hætti, árið 20152016 fræddi hún hátt í 3000 íslenska foreldra og u.þ.b. 16.000
börn í öllum landshlutum um s exting
(að skiptast á
kynferðis legum myndum eða smáskilaboðum) og stafrænt
kynferðisofbeld i (stundum nefnt hrellik lám). Í hv erjum einasta
hópi nemenda á aldrinum 12 -15 ára spurði Þórdís E lv a hvort þeir
þekktu einhvern á sínum aldri sem hefði ýmis t sent eða fengið
senda nektarmynd. Að meðaltali réttu 75% nemenda rétt upp
hönd. Í kjö lfarið v oru þeir spurðir hv ort þeir þekktu til jafnaldra
sem hefði orðið fyr ir stafrænu k ynferðisofbeldi (en bú ið v ar að
útskýra hugtakið og gefa ítarleg dæmi um birtingarmyndir þess).
Á bilinu 10-15% nemendanna réttu upp hönd. Þetta gefur
eindregna v ísbendingu um að v andamál tengd kynferðis legum
netsamskiptum séu hluti af re ynsluheim i íslenskra unglinga í dag.
Yfirv öld eru sv ifaseinni en tæknin, s em fle ygir fram á degi
hverjum. Þar af le iðandi eru löggæsla og menntastofnanir komnar
skammt á v eg hv að snertir úrræði og fr æðslu um k ynferðisbrot í
netheimum, sem eru þó í örum vexti samhliða tækninni. Forv arnir
geta skipt sköpum til að draga úr þessari þróun , enda eru
upplýstir einstak lingar s íður lík legir til a ð brjóta af sér .

Hverjar eru afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis?
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Afleið ingar stafræns k ynferðisofbeldis geta v erið gríðarlegar fyr ir
brotaþolana. Þótt nekt sé ekkert til að skammast sín fyrir eiga
allir þann rétt að ráða þv í sjálfir hv enær þeir eru naktir og
hverjum þeir treysta fyr ir þv í. Að setja nektarmynd af einhverjum
á netið í leyfis leys i er í raun sambærilegt og að afklæða
v iðkomandi á almannafæri, án samþykkis. S lík berstrípun v æri
brot v ið friðhelg i og s jálfsákv ö rðunarrétt einstaklingsins . Á
internetinu magnast afleiðingarnar v egna þess hve hratt
upplýsingar berast manna á milli. Þv í miður eru dæmi um að
brotaþolar fyllist v onleysi og fremji s jálfsv íg í k jölfar s tafræns
kynferðisofbeld is. 7 K ynfrels i hv errar mannes kju felur í sér réttinn
til að ákv eða hv enær maður tekur þátt í k ynferðis legu athæfi,
hvort sem heldur er í eigin persónu eða í gegnum nettengt tæki.
Þegar nektarmyndum er dreift í le yfisle ys i strípar það
brotaþolana, í orðsins fylls tu merkin gu, í almannar ýminu og
sv iptir þá aukinheldur sjálfsákv örðunarréttinum yfir e igin líkama.
Þrátt fyr ir alv arleika brotanna er v itundin um stafrænt
kynferðisofbeld i enn á frumstigi og h ugtökin enn í mótun. Á
Íslandi hefur þingsályktunartillaga v erið lögð fram sem m iðar að
þv í að gera ósamþykkta dreifingu nektarmynda að sérstöku
hegningarlagabroti, 8 en hingað til hafa lög sem lúta að særðri
blygðunarkennd og friðhelgi v erið notuð til að rökstyð ja saknæmi
brotanna. Sífellt fleir i lönd hafa á und anförnum árum tekið upp
sértæka löggjöf sem miðar að þv í að gera stafrænt
kynferðisofbeld i að refsiv erðu athæfi. 9
Ótti ís lenskra barna og unglinga v ið að nektarmyndir v erði teknar
af þeim í leyfis le ysi og notaðar gegn þeim er nú þegar farinn að
hindra sum þeirra í leik og starfi. Á fyr irlestrarferð Þórdísar Elv u
sögðu kennarar v íða um land henni frá þv í að v axandi hluti barna
óttist að fara í sund og le ikfimi , þar se m skólafélagar þeirra eru
með myndav élasíma í búningsklefunum. Sumsstaðar er ástandið
sv o slæmt að heilu árgangarnir neita að fara í sturtu eftir leikfim i,
sem mengar andrúmsloftið í næstu tímum í orðsins fylls tu
merkingu. Ótti barnanna er ekki úr l ausu lofti grip inn, þar sem
fleir i en eitt mál hefur komið upp á undanförnum árum sem v arða
óleyfilega myndatöku í búningsklefum. 10

Hvað er sexting og hvað kemur það málinu við?
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Sexting, sem inn iber að skiptast á k ynfe rðislegum smáskilaboðum
sem oft fela í sér nektarm yndir, er v axandi hluti af k ynhegðun
ungmenna í dag. Niðurstöður rannsóknar frá Bandaríkjunum
benda til þess að 54% ungmenna þar í landi hafi iðkað sexting
áður en þau náðu 18 ára aldri. 11 Íslensk r annsókn á v egum SAFT
v erkefnisins árið 2013 sýndi að 14% nemenda í 10. bekk sögðust
hafa verið beitt þrýstingi til að senda af sér nektarmynd, eða
ljósm ynd í ögrandi ste llingum, á síðustu 12 mánuðum. Norsk
rannsókn frá 2015 sýndi að 38% stúlkna á aldrinum 14-17 ára
hefði orðið fyrir áreitn i á internetinu eða v erið hótað að
nektarmynd af þeim yrði dreift . 12 Samhliða þv í sem ungt fólk iðkar
sexting í v axandi mæli (g jarnan með þv í að skiptast á
nektarmyndum), langoftast sem hluti af tilhugalífi og daðri, hefur
stafrænt kynferðiso fbeldi e innig færst í a ukana. Almennur
misskilningur rík ir um hv að stafrænt kynferðisofbeldi er meðal
barna og unglinga, sem mörg hv er telja að það einskorðist v ið að
ná sér niðri á annarri manneskju með dreifingu nektarmynda .
Þetta er að einhv erju leyti arfleifð orðsin s „hefndarklám“.
Vissulega kemur fyr ir að v iðtakendur nektarmynda reynast ekk i
traustsins v erðir og í sumum tilv ikum v erða nektarmyndir að v opni
í ágreiningsmálum, t.d. eftir sambandsslit. Það er þó ekki e ina
leiðin fyrir nektarmyndir að komast í umferð án samþykkis þess
sem á myndunum sést. Slíkum m yndum getur einnig v erið stolið
af tölv uþrjótum, þær geta v erið falsaðar með aðstoð
myndv innsluforrita eða teknar án v itundar brotaþolans, s.s. í
búningsklefum eða í kynferðis legum aðstæðum. Þá geta þær
v erið afleiðing ofbeldis eða hótana, til d æmis í tilv ikum þar sem
nauðganir eru teknar upp og dreift á netinu, eða þegar gerendur
eru í aðstöðu til að kúga brotaþola til að senda sér nektarmyndir.
Þv í er til mik ils að v inna að hreinsa þann misskilning að stafrænt
kynferðisofbeld i sé eingöngu afleiðing h efndarþorsta og er það
eitt af markmiðum Myndarinnar af mér. Ekki einungis er
hugmyndin um að bitrir fyrrv erandi makar standi á bakv ið allt
stafrænt kynferðiso fbeldi röng, heldur er felur hugmyndin um
hefnd í sér ákv eðna þolendaskömmun . Hefnd er andsv ar
einstaklings eftir að búið er að brjóta ge gn honum, til að rétta
sinn hlut. Hugmynd in um „hefndarklám“ leiðir hugann að þv í að
þolandinn hafi gert eitthv að á hlut gerandans áður en hann dreifði
nektarmyndunum. Þannig v ar dreifingin gerð í hefndarskyni og
ábyrgðin að einhv erju leyti á herðum þolandans fyr ir að hafa
ögrað gerandanum eða reitt hann til reið i. Þessa hugmyndafræði
þarf að uppræta og hv etja aðstandendur Myndarinnar af mér fó lk
til að hafa hugfast að hugtakanotkun sendir skilaboð og hefur
mótandi áhrif á v iðhorf.
11
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Stafrænt kynferðisofbeldi og lagaumhverfið á netinu
Ta lið er að stafrænt k ynferðisofbeldi v elti háum fjárhæðum, 13 án
þess þó að hægt sé að færa þær til bókar, enda blómstrar það á
skuggahliðum internetsins þar sem langur armur laganna reynist
bæði stuttur og þróttlítill. Samkv æmt upplýsingum frá lögreglunni
eru v efsv æði þar sem nálgast má nektarmyndir af ís lenskum
brotaþolum ekki einungis v istuð erlendis , heldur er þeim haldið úti
af einstak lingum sem notast v ið órekjanlega v afra. Þannig er nær
ógerlegt að hafa hendur í hári þeirra. J afnvel þótt hægt v æri að
hafa uppi á v iðkomandi þyrfti landið þ ar sem síðan er hýst a ð
hafa í gildi lög sem banna athæfi á borð v ið þetta. Það kann að
koma á óv art að árið 2 016 höfðu einu ngis 82 lönd af þe im 1 96
sem eru í samstarfi v ið a lþjóðalögregluna Interpol samþykkt lög
sem banna barnaklám með sértækum hætti. 14 Mun færri lönd hafa
samþykkt lög sem gera stafrænt kynferðisofbeld i ólöglegt.
Alþjóðaumhverfi internetsins gerir baráttuna gegn þessum brotum
afar snúna, sv o ekki sé meira sagt. Einmitt þess v egna geta
forv arnir og fræðsla skipt sköpum.

Hver ber ábyrgð á stafrænu kynferðisofbeldi?
Þeir sem þekkja ekki þann möguleika að stofna til ástarsambands
með aðstoð internetsins og v ita þaðan af síður hv ernig það er að
v era unglingur á snapchat, hafa í sumum tilv ikum tilhneigingu til
að fordæma sexting og álasa þolendum óleyfilegrar
nektarmyndadreifingar með þeim orðum að v iðkomandi hefði
betur sleppt þv í að taka af sér djarfa mynd. Slík þolendaskömmun
er ekki ýkja frábrugðin þv í að álasa brotaþola í nauðgunarmáli
með þv í að hún hafi boðið hættunni heim þegar hún v aldi að
klæða sig í s tutt p ils. S taðreyndin er þó sú að fólk hefur rétt á þv í
að tjá k ynv erund sína, hvort sem það felur í sér að klæða sig á
tiltekinn hátt, daðra eða taka af sér djarfar ljósm yndir. Það v eiti r
engum leyfi til þess að sv ipta v iðkomandi k ynfrels inu eða
sjálfsákv örðunarréttinum yfir eigin líkam a. Ábyrgðin á
kynferðisbroti, hv ort sem það á sér stað í netheimum eða í
raunheimum, liggur áv allt hjá þeim sem ákveður að fremja brotið,
ekki þeim sem v er ður fyrir þv í. Staðreyn din er sú að kynferðis leg
samskipti í netheimum eru komin til að v era og sexting er orðinn
hluti af k ynhegðun ungmenna í dag. Vekja þarf samfélagsv itund
um þessa staðreynd og opna umræðu sem sv iptir leyndarhulunni
13
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af málaflokk inum. Á meðan umræða um kynhegðun ungmenna í
netheimum liggur í láginni er hæt ta á þv í að það teljist „ tabú“ ,
sem dregur úr líkum þess að þolendur leiti sér aðstoðar og styrk ir
gerendur í þeirri trú að þeir komist óáreittir upp með brotin.
Þannig er eitt af markm iðum Myndarinnar af mér að stuðla að
mikilv ægri umræðu um að sömu lögmál gildi innan netsins sem
utan, þ.e. v irðing fyrir k ynfrels i og sjá lfs ákvörðunarrétti annarra.

II HLUTI: SÝNING MYNDARINNAR AF MÉR
(Hvenær, fyr ir hv erja, hv e rnig og undir handleiðslu hv ers er best
að sýna Myndina af mér)
Sé myndin tek in til sýninga í menntastofnunum/félagsmiðstöðv um
er starfsfólk á hv erjum stað tre yst fyrir þv í að meta aðstæður með
tilliti til þess hv ernig best er að standa að sýningu á Myndinni af
mér. Að þv í sögðu er mælt með eftirfara ndi:
1. HVENÆR?) Myndin a f mér v erður frumsýnd í fjórum hlutum
dagana 16. – 19. janúar 2018 og k ynningarstarf myndarinnar
tekur mið af þeirr i dagsetningu . Kjörið er að nota tækifærið og
byggja á þeirr i umræðu sem þá skapast í þjóðfélaginu og taka
myndina til sýningar. Gefis t þess ekki ko stur má taka myndina til
sýningar hv enær sem er eftir 19. janúar 2018 (en þá verður hún
sett í heild s inni á netið.) Í kjö lfar sýning arinnar er mælt með að
áhorfendum sé skipt upp í hópa fyr ir umr æður um innihald
myndarinnar.
2. FYR IR HVERJA? ) Myndin er fyrst og fremst ætluð unglingum á
aldrinum 13 -17 ára.
3. S TÝRT AF HVERJUM?) Áhugasömum leiðbeinanda: Mik ilv ægt
er að leiðbeinandinn , sem stýrir umræðum í k jölfar sýn ingu
myndarinnar, sé áhugasamur um v iðfangsefnið. Það er ekki
skylda að sá leiðbeinandi komi úr röðum kennara. Ef
skólahjúkrunarfræðingurinn, námsráðgjafinn,
skólasálfræðingurinn , félagsmiðstöðv arstarfsmaðurinn eða
einhver annar úr starfsliði skó lans /félagsmiðstöðv arinnar er best
til þess fallin/n að takast v erkefnið á hendur er hv att til þess.
Fagleg v iðv era: Það er engin skylda en gæti reynst gagnlegt að
hafa einstakling með skilning á sálfræði (hvort sem það er
skólasálfræðingur, fé lagsráðgjafi, námsráðgjafi eða einhv er
annar) v iðstaddan v ið umræður eftir m yndina, sé þess kostur.
Þetta gæti komið sér v el ef sárar minnin gar rifjast upp fyr ir
einhverjum í áhorfendahópnum. Að öðrum kosti er gott ef s líkur
fagaðili gæti v erið tiltækur í k jölfar umr æðnanna, gerist þess þörf.
Þá gæti v erið gott að láta fu lltrúa barnaverndaryfirv alda á
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staðnum v ita af sýningu m yndarinnar svo hægt sé að undirbúa
möguleg v iðbrögð .
4 HVERNIG? ) Í b lönduðum eða kynskiptum umræðuhópum: Eins
og fram hefur komið beinist s tafrænt k ynferðisofbeldi fremur að
stúlkum en drengjum og þess v egna má leiða líkur að þv í að
reynsluheimur og upplifun k ynjanna af m álefninu sé ólíkur. Þá er
reynsla þeirra fagaðila sem farið hafa m eð fræðslu um kynlíf og
ofbeldi í skó la sú að drengir og stúlkur á unglingsaldri þori fremur
að bera upp v iðkv æmar spurningar ef þau eru í hópi einstaklinga
af sama kyni heldur en ef þau eru í blönduðum hópi . Mik ilv ægt er
að geta rætt um kynferðisofbeld i sem bir tingarmynd k ynjamisré ttis
án þess að nemendum líði e ins og v erið sé að skipa þeim í
andstæðar fylkingar (strákarnir upplifi s ig sem gerendur og
stelpurnar sem þolendur) og fari í v örn af þeim sökum. Þetta er
enn ein ástæða þess að kynjaskiptir hóp ar gætu reynst v el.
Blandaðir hópa r geta þó líka alið af sér gagnlegar umræður þar
sem skipst er á ólíkum sjónarmiðum, sv o hv erjum og einum
skóla/félagsmiðstöð er í sjá lfsv ald sett a ð meta hvor aðferðin er
talin e iga betur v ið.
Nafnlausar spurningar gætu reynst v el til að eyða fe imni. Þá
skrifa nemendur nafnlausa spurningu á blað sem leiðbeinandinn
sv arar í upphafi eða lok umræðnanna. Eflaust gæti þessi aðferð
gert einhverjum nemendum kleift að spyr ja spurninga sem þeir
myndu annars ekki v ilja sp yr ja fyr ir fram an aðra .

Hvað ef ungmenni segir mér frá stafrænni kynferðisofbeldis reynslu?
Viðbrögðin v erða eflaust eins mis jöfn eins og áhorfendurnir eru
margir. Þó má gera ráð fyrir þv í að myndin v eki upp spurningar og
umræður um kynlíf, ofbeldi og samtímann – til þess er le ikurinn
gerður. Þá er ekki útilokað að einhverjir sem orðið hafa fyr ir
ofbeldi rjúfi þögnina um eigið ástand. Þa ð mikilv ægasta sem hafa
ber í huga er tilk ynningaskylda almennin gs og þeirra sem v inna
með börnum undir 18 ára aldri, ef upp kemur sá grunur að barn
sé beitt ofbe ld i eða harðræði. 15 Segi barn frá ofbeldi (stafrænu
eður ei), eða gefi í sk yn að það v erði fyr ir ofbeldi, ber hinum
fullorðna að tilk ynna það til Barnaverndar í síma 112. Mik ilv ægt er
að lofa barninu ekki trúnaði, þv í það er beinlínis sk ylda að rjúfa
trúnaðinn og láta yfirv öld v ita ef grunur leikur á að barn sé
misnotað.
Eftir farandi upplýsingar gæti v erið gott að koma á framfæri til
barns sem beitt hefur v erið ofbeldi af þessu tagi:

15
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Ef þú verður fyrir stafrænu kynferðisofbeldi er mik ilvægt að þú
fáir þá aðstoð sem þú átt skil ið. Enginn verðskuldar að þurfa að
glíma við afleið ingar ofbeldis einn síns liðs. Sé málið tilkynnt
til barnaverndaryfirvalda getur þú fengið aðstoð sérfræðinga við
að vinna úr reynslu þinni og líða betur. Ef þú ert ekki re iðubúin/n
að málið verði að lögreglumáli er reynt að taka tillit til vilja þíns.
Þeim mun eldri sem þú ert, þeim mun meiri líkur eru á að
sjónarmið þitt sé vir t. Mik ilvægast er að þú fáir hjálpina sem þú
verðskuldar.

Þegar þolandinn er undir 15 ára aldri
Sé barnið undir 15 ára og v ill v ita hv að myndi gerast ef lögreglan
tæki mál þeirra til rannsóknar, er svarið eftirfarandi:
Ef þú ert undir 15 ára þegar þú verður fyrir stafrænu
kynferðisofbeldi er líklegast að skýrslutakan (þar sem þú lýsir því
sem ko m fyr ir þ ig) fari fra m í húsi se m k allast Barnahús. Þar segir
þú starfsmanni Barnahúss söguna þína, í einrúmi.
Eftir það er þér boðin hjálp í Barnahúsi við að vinna úr
tilfinningum þínu m vegna brotsins, eins l engi og þörf krefur, eða
þangað til þér er farið að líða betur. (Búi barnið á
höfuðborgarsvæðinu er því boðið að koma í Barnahús til að fá
þessa hjálp, en búi það utan höfuðborgarsvæð isins kemur
sérfræðingur frá Barnahúsi til þess.)
Ef sá sem fra mdi brotið gegn þér var eldri en 15 ára þegar hann
beitti ofbeldinu sér lögreglan yfirleitt um að rannsaka málið, en ef
gerandinn er yngri en 15 ára sjá barnaverndaryfirvöld eingöngu
um málið.
Þegar lögreglan er búin með rannsókn sína (ef gerandinn var
eldri en 15 ára) fær Ríkissaksóknari málið þitt í hendur.
Ríkissaksóknari skoðar öll gögn í málinu og tekur ákvörðun um
hvort gefin sé út ákæra eða ekki.
Ef gefin er út ákæra fer málið fyrir dóms tól, þar sem dómarar
ákveða hvort sá sem beitti ofbeldinu er fundinn sekur eða ekki.
Þú þarft ekki að mæta í dómssalinn og segja söguna þína aftur.

Þegar þolandinn er 15 ára eða eldri
Sé barnið á aldrinum 15-18 ára og v ill v ita hv að myndi gerast ef
lögreglan tæki mál þeirra til rannsóknar, er sv arið eftirfarandi:
Ef þú ert 15 ára eða eldri þegar þú verður fyrir s tafrænu
kynferðisofbeldi er líklegt að skýrslutakan (þar sem þú lýsir því
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sem ko m fyr ir þ ig) fari fra m á lögreglustöð. Eftir það átt þú rétt á
hjálp í Barnahúsi við að vinna úr tilfinnin gum þínum vegna
brotsins, eins lengi og þörf krefur, eða þangað til þér er farið að
líða betur. (Búi barnið á höfuðborgarsvæðinu er því boðið að
koma í Barnahús til að fá þessa hjálp, en búi það utan
höfuðborgarsvæðisins kemur sérfræðing ur frá Barnahúsi til þess.)
Ef sá sem fra mdi brotið gegn þér var eldri en 15 ára þegar hann
beitti ofbeldinu sér lögreglan yfirleitt um að rannsaka málið, en ef
gerandinn er yngri en 15 ára sjá barnaverndaryfirvöld eingöngu
um málið. Þegar lögreglan er búin með rannsókn sína (ef
gerandinn var eldri en 15 ára) fær Ríkissaksóknari málið þitt í
hendur.
Ríkissaksóknari skoðar öll gögn í málinu og tekur ákvörðun um
hvort gefin sé út ákæra eða ekki. Ef gefin er út ákæra fer málið
fyrir dó mstól, þar sem dómarar ákveða hvort sá sem beitti
ofbeldinu er fundinn sekur eða ekki. Þú þarft að mæta í
dómssalinn og segja söguna þína aftur, fyrir framan dómarann.
Þér til halds og trausts verður sama man neskjan og hefur veitt
þér aðstoð í Barnahúsi, og/eða manneskja sem hefur það hlutverk
að styðja við bakið á þér og gæta réttar þíns, sem kallast
réttargæslumaður. Markmiðið er að þú fáir aðstoðina sem þú átt
skilið á öllum stigum ferlis ins.

Þegar þolandinn er 18 ára eða eldri
Tilk ynni einstak lingur sem er 18 ára eða eldri til lögreglunnar um
að hann hafi v erið beittur stafrænu kynfe rðisofbeldi fer samskonar
ferli fram og hjá 15-18 ára aldurshópnum , nema að þjónusta
Barnahúss stendur v iðkomandi ekki til b oða. Hann/hún getur þó
fengið óke ypis v iðtöl í S tígamótum (fyrir öll k yn),
Kv ennaathvarfinu (fyr ir konur og stúlkur) sé v iðkomandi í
Reykjav ík. Á Akureyr i s tarfar Aflið og hvar sem þolendur eru
staddir geta þeir áv allt hringt í hjá lparsíma Rauða krossins (1717)
eða notfært sér netspjall RKÍ.

Hvert er best að leita ef ég fæ ofbeldistengdar spurningar sem ég veit ekki
svarið við?
Upplýsingav eitur um ofbeldi eru til dæmi s:
Blátt Á fram, www.b latta fram.is
Vefur Heilsugæslunnar:
https://www.he ilsuv era.is/efnis flokkar/ofbeldi -ogv anraeksla/tegundir -ofbeldis/
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Drekaslóð, fræðslu- og þjónustumiðstöð fyr ir þolendur alls k yns
ofbeldis og aðstandendur þeirra : http://d rekaslod.is
Stígamót: www.s tigamot.is, sím i 562 -6868
Kv ennaathvarf: www.kv ennaathv arf.is, sími 561-1205
Vefur Kv enréttindafélags Íslands gegn stafrænu kynferðisofbeldi:
http://stodv umhrellik lam.is /
Fyr ir lesturinn BER ÞAÐ SE M EFTIR ER: ÞAÐ SEM ÞÚ ÞARFT AÐ
VITA UM SE XTIN G OG HRELLIKLÁ M. A ðgengilegur á youtube rás
Vodafone is.
https://www.youtube.com/wa tch?v =v ladV1NHv qo

Hvert er best að leita ef ég fæ kynlífstengdar spurningar sem ég veit ekki
svarið við?
Spurningum nemenda um kynlíf er best sv arað með v irðingu að
leiðarljósi, bæði fyr ir sp yrjandanum og viðfangsefninu. Ef
leiðbeinandinn sem stýrir umræðunni v eit ekki sv arið v ið tiltek inni
spurningu er betra að játa fáfræði sína e n að segja eitthv að sem
gæti reynst rangt. Enginn er útlærður í þ essum fræðum og engin
skömm að þv í að hafa ekki öll sv ör í handraðanum.
Til eru frábærar upplýsingav eitur um kynlíf og kynheilbrigði fyr ir
ungt fólk á ís lensku, sv o sem:
Kynfræðsluv efurinn, fræðsluv efur Námsgagnastofnunar:
http://www1.nams.is /k yn/index.php
Unglingav efur Heilsugæslunnar:
https://www.he ilsuv era.is/efnis flokkar/k ynheilbrigdi/
Fyr ir lesturinn BER ÞAÐ SE M EFTIR ER: ÞAÐ SEM ÞÚ ÞARFT AÐ
VITA UM SE XTIN G OG HRELLIKLÁ M. A ðgengilegur á youtube rás
Vodafone is.
https://www.youtube.com/wa tch?v =v ladV1NHv qo
Aðstandendur myndarinnar eru einnig boðnir og búnir að sv ara
spurningum og aðstoða leiðbeinendur.
Þá er eindregið mælt með fræðsluyfirliti M enntaklifs, þar sem
nálgast má allt íslenskt fræðsluefni sem tekur sérstaklega á
kynfræðslu og kynferðisofbeldi, svo dæmi séu nefnd. Það má
nálgast á http: //www.menntaklif.is/velferd -barna-igardabae/fraedsluyfirlit/
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Hvaða skilgreiningar á ofbeldi er mælt með að ég að styðjist við?
Hér eru þær skilgreiningar á ofbeldi sem leiðbeinendum er ráðlagt
að styðjast v ið:

Stafrænt kynferðisofbeldi: Til s tafræns k ynferðisofbeldis og áreitni
telst til dæmis að sýna eða dreifa nektarmyndum af öðrum í
leyfis le ysi, að senda óumbeðnar nektarmyndir og k ynferðis leg
skilaboð til annarra sem kæra sig ekki u m það , að þrýsta á aðra
að senda nektarmyndir eða beita hótunum í þeim tilgangi, að hóta
öðrum að dreifa nektarmyndum af þei m, að dreifa fölsuðum
nektarmyndir af öðrum eða hóta þv í, að nota nektarmyndir sem
v opn til að hrella, hóta eða kúga fé af öðrum, o.s.frv . Listinn er
ekki tæmandi, enda tekur tæknin sífe lldu m breytingum og þar af
leiðandi er stafrænt k ynferðisofbeld i í örr i þróun líka.

Kynbundið ofbeldi: Ofbeldi á grundv elli k ynferðis sem leið ir til, eða
gæti le itt til, líkamlegs, k yn ferðislegs eða sálræns skaða eða
þjáninga þolanda, einnig hótun um slíkt, þv ingun eða
handahófskennd sv ipting frels is, bæði í einkalífi og á opinberum
v ettv angi. 16 Einn ig er talað um k ynbundið ofbeldi ef meir ih luti
brotamanna og meirihluti brotaþola eru af sitthv oru kyninu, eins
og raunin er með kynferðisofbeldi.

Kynferðisleg misnotkun á barni/kynferðisofbeldi gegn barni : Er misnotkun
fullorðins e instaklings á líkamlegu og andlegu þroskaleysi barns
til að fá barnið til þátttöku í k ynferðisleg u athæfi, óháð v ilja þess.
Kynferðis legt athæfi getur falist í orðum (s.s. k ynferðis legt tal til
barns, ýmist í eigin persónu eða í gegnum tölv u/síma/önnur
samskiptatæki), m yndbirtingum (s.s. að sýna barni klámefni eða
taka klámfengnar myndir/m yndskeið af b arninu), snertingum (s.s.
ef brotamaðurinn lætur barnið snerta sig sjálft, brotamanninn
og/eða annan einstakling kynferðis lega) og kynmökum (s.s.
munnmök, samfarir um leggöng og/eða endaþarmsmök, ýmist
með líkamshluta, t.d. fingrum eða getnaðarlim, eða hlut.) Þá
miðast k ynferðislegur lögaldur á Íslandi v ið 15 ára aldur. Ólöglegt
er að einstaklingur yfir 18 ára eigi í k ynferðislegum samskiptum
v ið barn sem e r undir 15 ára, óháð þv í hv ort barnið gaf samþykki
sitt eða ekki.

Hvað verður svo um myndina?
Myndin af mér v erður hýst á v eraldarvefnum á síðunni
www.m yndinafmer.is . Þar v erður hægt að horfa á hana hvort sem
heldur er í fjórum þáttum eða í fullri lengd (sem nemur tæpum
hálftíma). Hugmyndin er sú að allir landsmenn geti horft á
16
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myndina á netinu, langi þá til þess. Með þessu móti geta foreldrar
séð myndina og jafnv el hagnýtt sér hana til að eiga samta l um
þessi mik ilv ægu málefni v ið börn sín.

Vertu hluti af lausninni: Tólf heilræði
Mælt er með að þau ungmenni sem horfi á Myndina af mér fái
einnig í hendur heilræðin tólf, sem auðvelda öllum að gerast hluti
af lausninni gegn þeim v anda sem stafrænt kynferðisofbeld i er.
Þau eru eftirfarandi (og þau má einnig nálgast á heimasíðunni
www.m yndinafmer.is) :
1. EKK I DRE IFA NEK TAR MYNDUM SE M VORU EKK I Æ TLAÐAR
ÖÐRUM
Að dreifa nektarmyndum án leyfis þess sem a myndefninu sést er
gróft brot, sem getur haft langvarandi áhrif á líf v iðkomandi. Að
skoða nektarmynd sem var ekki ætluð þér er innrás í líf
manneskjunnar sem á myndinni sést. Ef þú gerir slíkt ertu að taka
þátt í stafrænu k ynferðisofbeldi.
2. EKK I FALSA NEK TARMYND IR AF ÖÐ RUM
Photoshop er stórkostlegt verkfæri, en getur eyðilagt líf annarra
ef það er notað með skaðlegum hætti. Falsaðu aldrei
nektarmyndir af öðrum, ekki einu sinni í gríni.
3. NEK TARMYND IR AF E INS TAKL INGU M UND IR 18 FLOKKAS T
SEM BARNAKLÁM
Þótt k ynferðislegur lögaldur á Íslandi sé 15 ára er samt ólöglegt
að taka/dreifa kynferð is legu myndefni af einstaklingi undir
lögaldri, bæði samkv æmt íslenskum og alþjóðlegum lögum. Þetta
þýðir að einstaklingar undir 18 ára njóta meiri lagav erndar á
netinu hv að nektarmyndir v arðar en einstaklingar sem hafa náð
lögræðisaldri.
4. VERTU TRAUS TS INS V IRÐ I
Ef einhv er sem treystir þér sendir þér nektarmynd, v ertu þá
traustsins v irði. Ekk i áframsenda myndin a eða sýna v inum þínum
hana og ekki setja hana á netið. Myndin v ar ætluð þér, ekki
öðrum.
5. VERTU MEÐV ITUÐ/AÐUR UM NE TÖR YGGI
Engin tækn i er 100% örugg, ekki einu sinni öpp sem „eyða“
myndefninu á nokkrum sekúndum (líkt o g Snapchat og fleiri
forrit.) Ef nektarm yndir af þér fara á flak k er það ekki þér að
kenna. Þú átt skilið h jálp.
6. EKK I SENDA NEK TARMYND IR NE MA V ILJ I SÉ FYR IR HENDI
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Að senda öðrum nektarmyndir, sem kæra sig ekki um að fá slíkt
efni, flokkast undir k ynferðis lega áreitni. Vertu v iss um að
manneskjan sem þú ætlar að deila nektarmynd með hafi áhuga á
slíkum samskiptum, áður en þú sendir.
7. SNAPCHAT OG SA MBÆR ILEG FORRIT „ E IGA“ MYND IRNAR
ÞÍNAR
Samkvæmt reglum frá 2015 á Snapchat allar m yndir og
myndskeið sem send eru með aðstoð appsins um alla framtíð.
8. HORFÐU GAGNRÝNUM AUGUM Á KL ÁMVÆÐ INGU
Ef þér finnst þú undir þrýstingi að v era kynþokkafull/ur eða
djarfari en þú ert, þá er v andamálið ekki hjá þér heldur í
v iðhorfum sem búa til slíkar ranghugmyndir. Þú hefur rétt á að
v era eins og þér líður best.
9. ÞV INGUN ER ALDREI Í LAGI
Ef einhv er reynir að þv inga þig til að taka þátt í k ynferðis legum
samskiptum, t.d. að senda ne ktarmynd eða gera eitthv að annað
sem þér finnst þú ekki tilbúin/n til, þá getur það verið lögbrot. Þú
átt alltaf fullan rétt á að draga mörk sem aðrir eru skyldugir til að
v irða - á sama hátt og þú v erður að v irða mörk annarra.
10. TILK YNN TU U M K YNFERÐ ISLEGA ÁREITN I
Ef þú ert undir 18 ára aldri og einhv er fullorðinn sendir þér
nektarmyndir eða kynferðis leg skilaboð sem þú kærir þig ekki
um áttu rétt á að fá h jálp, enda er um kynferðisbrot í þinn garð að
ræða. Slík aðstoð býðst ef þú tilk ynnir um málið. S ama gild ir ef
þú ert orðin/n 18 og þú kærir þig ekki u m myndefnið/sk ilaboðin
sem þér voru send. Enginn hefur rétt á að áreita þig
kynferðis lega.
11. SETTU ÁB YR GÐ INA Á RÉ TTAN S TA Ð
Ef nektarmyndir eða aðrar v iðkvæmar ljósmyndir fara á netið á án
samþykkis þess sem á m yndunum sést, þá liggur ábyrgðin hjá
þeim sem dreifði m yndunum (gerandanum), ekki h já þeim sem
v arð fyr ir þv í (þolandanum).
12. EKKI DRUSLUSKAMMA
Það er ekkert óeðlilegt v ið nekt eða v ið það að hafa áhuga á
kynlífi. A llir eru naktir undir fötunum og kynferðis legur áhugi er
hluti af k ynheilbr igði. Það er ekkert til a ð skammast sín fyrir . Hins
v egar liggur skömmin á k ynferðisbrotum hjá þeim sem þau fremja
- til dæmis hjá þeim sem ákv eða að dreifa nektarmyndum í
leyfis le ysi.

III HLUTI: EFNI MYNDARINNAR
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Yfirlit yfir Myndina af mér skipt niður eftir köflum
FYRSTI HLUTI
Samantekt:
Í upphafi sjáum bregða fyr ir helstu persónum myndarinnar: Ylfu,
sem er nýflutt til Re ykjav íkur frá Akure yr i, Snæd ísi frænku
hennar, Dabbý v inkonu Snædísar, Andra fyrrv erandi kærasta Ylfu,
snappstjörn unni Grím i og besta v in hans, Aron i. Öll eiga þau það
sameiginlegt að v era að hefja nám v ið sama framhaldsskólann á
v orönn.
Ylfa mætir í nýja framhaldsskó lann á fyr sta degi v orannarinnar og
rekst á Andra, fyrrv erandi kærasta sinn í anddyrinu, þeim báðum
til ama. Snædís tekur hana upp á arma sína, sýnir henni
mötuneytið og segir henni frá öðrum nemendum, þ.ám. Aroni og
Grími (sem er v insæll tónlis tarsnappari með rúmlega tuttugu
þúsund fylg jendur). Aron, sem safnar nektarmyndum af
skólasystrum s ínum, sýnir s trax áhuga á að eignast nektarmynd
af „nýju stelpunni" ( Ylfu). Snædís kynnir Ylfu fyr ir Dabbý, v inkonu
sinni, sem gefur í sk yn að Ylfa ætti bara að senda Aroni
nektarmynd strax þv í það sé skárra en að hann sé að „suða í
manni í marga mánuði“. Þegar Ylfa kv eðst ekki v ilja senda strák
sem hún þekkir ekki nektarmynd bregst Dabbý ókvæða v ið og
heldur þv í fram að nektarmyndir v erði ekkert v andamál fyr ir þeirra
kynslóð í framtíð inni, enda sé nek t ekkert til að skammast sín
fyr ir. Eftir að hún er farin segir Snædísi Ylfu frá þv í að Dabbý hafi
orðið fyr ir s tafrænu kynferðisofbeld i tv eimur árum áður og að
nektarmyndir af henni séu aðgengilegar á heimasíðu sem kallast
S wapsluts, þar sem grófar og ljó tar athugasemdir eru skrifaðar
um hverja mynd. 17 Í millitíðinn i uppgötva Grímur og Aron að
fyrrum keppandi í Ungfrú Ís land sé byrju ð í skólanum, hin
glæsilega Anna Marín. Aron, sem ákv eður samstundis að reyna
að komast yfir nektarmynd af henni, notfærir sér frægð Gríms og
kallar hana að borðinu þeirra. Grímur og Anna Marín e iga í stuttu
og vandræðalegu samtali. Í fyrstu fr ímín útum dagsins rekst Ylfa á
Snædísi og Dabbý, sem segja henni frá þv í að einhv er hafi
auglýst eftir nektarmyndum af Ylfu á S wapsluts. Yl fu er brugðið
en Dabbý glottir og segir að hún ætti nú ekki að þurfa að hafa
neinar áhyggjur, það séu hvort eð er ekki til neinar nektarmyndir
af henni, er það nokkuð? Ylfa þegir en hugur hennar reikar til
fjarsambandsins sem hún átti v ið Andra, þar sem þa u fækkuðu
bæði fötum fyrir framan v efmyndavél.
Umræðuverkefni: Hvað finnst ykkur um nektarmyndasöfnun
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Arons? Ef maður mynd i ekki biðja ókunnuga manneskju um að
fækka fötum fyrir fra man mann, er e itthv að öðruvísi að biðja fólk
sem maður þekkir ekki ne itt um nektarmynd? Haldiði að allir
myndu þora að segja nei við slíkri beiðni? Ef einhver segir nei, er
þá í lagi að endurtaka spurninguna ítrekað (þ.e. suða?) Er
einhverntíma í lagi að beita aðra þrýstingi um að taka þátt í
kynferðislegu athæfi? Vitið þ ið u m dæmi þar sem einhver hefur
beitt, eða orðið fyr ir, slíku m þrýstingi?
Hvað finnst ykkur um he imasíður á borð við Swapsluts, þar se m
stafrænu kynferðisofbeldi er beitt og nálgast má ólöglegar
nektarmyndir? Hvernig myndi ykkur líða ef ljósmynd af ykkur (eða
einhverjum sem ykkur þyk ir vænt u m) yr ði sett inn á slíka síðu?
Hvert mynduð þið snúa ykkur?
Varist: Að missa umræðurnar út í „gráa sv æðið “. Liggi skýrt
samþykki ekk i fyr ir má enginn dreifa, áfr amsenda eða sýna öðrum
nektarmynd sem v iðkomandi v ar treyst fyr ir. Sama gild ir um að
senda öðrum nektarmynd af sér, það er ekki í lagi ef v iðtakandinn
hefur ekki sýnt áhuga á kynferðislegum samskiptum. Ákv eði
einhver að senda öðrum einstakling nektarmynd er sá hinn sami
ekki sjá lfkrafa að samþykk ja að annað fólk fái líka að sjá
myndina. Hafi annað ekki v erið sérstaklega rætt og samþykkt ber
ávallt að ganga út frá trúnaði og friðhelg i þegar nekt er annars
v egar. Ennþá mikilv ægara er að hafa hugfast að nektarmyndir af
einstaklingum undir 18 ára aldri flokkast sem barnaklám
samkvæmt alþjóðalögum og að dreifing slíkra m ynda gæti haft
alv arlegar lagalegar afleiðingar. Þá er ekki í lagi að beita fó lk
þrýstingi um að taka þátt í k ynferðis legu athæfi eða v anv irða
mörk manneskju sem er búin að segja nei.
Varist einnig „drusluskömmun “ (e: slut-s haming), þ.e. að
umræðurnar þróist út í að þeir sem taki af sér nektarmyndir geti
sjálfum sér um kennt ef m yndunum er dreift. Benda má á að
samskonar rök v oru lengi notuð gegn nauðgunarþolendum, að ef
þeir klæddu sig eða h egðuðu sér með tilteknum hætti þá gætu
þeir sjálfum sér um kennt ef aðrir beittu þá ofbeldi. Staðreyndin
er sú að sá sem dreifir nektarm yndum án leyfis þess sem á
myndunum sést er að beita stafrænu kyn ferðisofbeldi. L íkt og
með allt ofbeld i er það g erandinn sem ber ábyrgð á brotinu, ekki
þolandinn sem fyr ir þv í v erður.

ANNAR HLUTI
Samantekt:
Grímur, sem er nýkominn heim úr skólanum, fær snapp frá Önnu
Marín, sem v ill að þau skiptis t á nektarmyndum og sendir honum
djarfar myndir. Grímur lætur til le iðast o g afklæðist. Á sama tíma
er Ylfa að k lára fyrsta skóladaginn og er boðið far heim af
Snædísi og Dabbýju. Þegar hún sest inn í bílinn réttir Dabbý
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henni símann sinn glottandi og segir henni að einhv er hafi boðið
20.000 kr fyrir nektarmynd af Ylfu. Ylfu b re gður og hrökklast út úr
bílnum. Hún íhugar að hringja í Andra, einu manneskjuna sem
gæti átt nektarm yndir af henni. Hugur hennar reikar til kv öldsins
þegar þau fækkuðu fötum fyrir framan v efmyndav él og hvernig
hún tók skýrt fram að þetta v æri í trúnaði, þe irra í m illi.
Samhliða þessu fær Grímur óhugnaleg skilaboð, sem le iða í ljós
að Anna Marín v ar ekki sú sem hún sagðist v era. Grímur fær sent
kynferðis legt m yndskeið af s jálfum sér, s em hann taldi sig v era að
senda til Önnu Marínar. Myndskeiðinu fylgir hót un um að þv í v erði
dreift. Grímur hringir í áfa lli í Aron og spyr hann hv ort hann sé að
hrekkja sig. Aron kemur af fjö llum og neitar þv í.
Ylfa, sem er kom in heim til s ín, re ynir að ná í Andra, sem sv arar
ekki símanum. Hún sendir honum sms og biður hann um að
hringja í s ig, málið sé áríðandi . Hugur hennar reikar til kv öldsins
þegar þau hættu saman. Þau v oru í partíi þar sem Andri kom að
Ylfu í sle ik v ið aðra stelpu inni á baðherbergi. Þegar Andra brá og
fannst hann v era sv ikinn bætti Ylfa gráu ofan á svart með þv í að
saka hann um að vera með „fordóma“. Andri rauk í burtu og
sambandinu lauk eftir þetta.
Í nútímanum situr Ylfa í herbergi sínu, fyrir framan tölv una. Hún
fær áfall þegar hún sér að auglýsingin á S wapsluts hefur borið
árangur og að einhv er er búinn að setja inn nektarmynd af henni
ásamt þv í að skrifa ljó tar athugasemdir v ið hana . Hún þekkir strax
myndina, sem v arð til þegar hún fækkaði fötum fyr ir Andra.
Umræðuverkefni: Hvað kom fyrir Grím í þessum hluta
myndarinnar? Hvernig mynduð þið bregðast v ið ef þetta kæmi
fyrir ykkur eða vin ykkar/v inkonu? Rökstyðjið.
Hvað kom fyrir Ylfu í þessum hluta mynd arinnar? Hvernig mynduð
þið bregðast við ef þetta kæmi fyrir ykkur eða vin ykkar/vinkonu?
Rökstyðjið.
Varist: Að umræðurnar þróist út í að Grími og Ylfu sé álasað fyr ir
brotin sem framin eru gegn þeim . Hótanir og leyfis laus dreifing
nektarmynda (í þessu tilv iki af barni undir lögaldri) eru hv ort
tv eggja skýr lagabrot sem gerandinn einn ber ábyrgð á. Komi það
ekki upp í umræðunum er mælt með þv í að þátttakendum sé bent
á að þegar kynferðisbrot er framið þurfi að gera Barnahúsi /
lögreglunni v iðvart, sv o hægt sé að hefja rannsókn á málinu og
v eita þolandanum v iðeigandi aðstoð .

ÞRIÐJI HLUTI
Samantekt:
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Grímur fær hótun frá aðilanum sem þóttist v era Anna Marín um að
ef hann greiði ekki 100.000 kr. fari m yndskeiðið af honum í
dreifingu. Samhliða þessu þróast tilfinningar Ylfu yfir þv í að
nektarmynd af henni hafi v erið sett á S wapsluts úr þv í að vera
áfall yfir í að v era reiði. Hún grefur upp nektarmynd sem hún á af
Andra og setur hana inn á Swapslu ts á s amt fullu nafni Andra og
þeim ummælum að hann sé fáv iti sem dr eifir nektarmyndum í
leyfis le ysi. Að þv í loknu grætur hún sig í sv efn.
Næsti dagur rennur upp og Grímur stendur taugav eiklaður v ið
bensínstöð, með peninga í poka. Hann fær skilaboð frá
kúgaranum sínum sem skipar honum að setja pokann í
ruslatunnu. Grímur hlýðir. Í ljós kemur a ð Aron er að taka upp
myndskeið af Gr ími, flissandi b akv ið v egg. Þegar Grími v erður
ljóst að Aron hefur v erið að hrella sig v erður hann brjálaður,
ræðst á Aron og tuskar hann til.
Í sömu andrá v aknar Ylfa með andfælum. Hún rýkur að tölv unni
og sér að ýmsir eru búnir að skrifa andstyggileg ummæli og
hótanir v ið nektarmyndina sem hún setti inn af Andra. D yrabjallan
hringir og fyrir utan stendur Andri sjá lfur, grunlaus. Hann segir
Ylfu að hann hafi gle ymt s ímanum sínum í sundi kv öldið áður en
hafi v erið að sækja hann rétt í þessu . Hann spyr hana hv að sé
sv ona áríðandi og Ylfa sv arar með þv í að spyrja hann á móti hv ort
20.000 kr. hafi v erið nóg fyr ir hann til að sv íkja loforð. Andr i v eit
ekkert hvað hún er að tala um og segist hvorki hafa sv ikið nein
loforð né lekið neinum nektarmyndum af henni. Hins v egar hafi
hann farið með tölv una sína í v iðgerð til nemanda í skólanum sem
hafi hafi gert v ið hana „sv art“. Ylfa áttar sig á að hún gerði
risav axin mistök þegar hún hefndi sín á röngum aðila. Hún
hrökklast inn og skellir hurðinni á nefið á Andra, sem botnar
ekkert í neinu. Ylfa brotnar saman og grætur.

Umræðuverkefni: Hvað finnst ykk ur um það sem Ylfa gerði í
þessum hluta myndarinnar? Réttlætir eitt brot að annað brot sé
framið? Hvaða afleiðingar haldið þið að það hafi þegar þolendur
eru nefndir með fullu nafni, eða eru sakaðir um glæp, líkt og Ylfa
gerði við Andra á Swapsluts síðunni ? Hvernig haldið þið að Ylfu
hafi liðið þegar hún uppgötvaði að hún hefndi sín á röngum aðila?
Hvað finnst ykkur um það se m Aron gerði í þessum hluta
myndarinnar? Ef tilgangurinn er að grínast í e inhverjum, má þá
ganga hversu langt sem er? Hvernig fannst ykkur viðbrögð Gríms
og hvernig mynduð þið sjálf bregðast við ef einhver kæmi svona
fram v ið ykkur?
Varist: Að umræðan leiðist út í réttlætin gar á ofbeldi. Vissulega
er skiljanlegt að Ylfa hafi reiðst þegar hún taldi Andra hafa brotið
gegn sér, en það gefu r henni ekki rétt á að fremja samskonar brot
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gegn Andra eða saka hann um glæpsamlegt athæfi. Þá ber einnig
að varast að „húmor“ eða „grín“ sé notað til að réttlæta hegðun
Arons í garð Gríms. Hótanir og tilraunir til fjárkúgunar eru hvort
tv eggja lögbrot, b urtséð frá þv í í hv aða tilgangi það er gert.

FJÓRÐI HLUTI
Samantekt:
Andri mætir í skólann næsta dag. Allir sk ólafélagar hans hafa séð
nektarmyndina af honum og lesið athugasemd Ylfu um að hann
dreifi nektarm yndum af öðrum í le yfis leysi. Andri fær illar
augngotur og sv ív irðingar á göngum skólans, auk þess sem
hótanir og ska mmir streyma inn í símann hans í formi sk ilaboða. Í
sömu andrá fær Ylfa sér sæti í mötuneytinu. Aron, sem er búinn
að sjá nektarmyndina af Ylfu, ákv eður að niðurlægja hana með
þv í að líkja eftir ste llingunni sem hún v ar í á m yndinni og grípur
utan um hana aftan frá. Grímur kemur Ylfu til v arnar og rífur Aron
af henni, öskrandi hv að sé eiginlega að honum. Ylfa sakar Aron
um að hafa auglýst eftir nektarm yndum af henni á S wapsluts, en
Aron lýsir s ig saklausan af þv í. Í m iðjum hamaganginum játar
Dabbý að hafa sett inn auglýsinguna þv í hana langaði að lækka
rostann í Ylfu, sem henni fannst hafa gefið í sk yn að það v æru
bara „druslur sem tækju af sér nektarmyndir “. Dabbý bætir v ið að
hún hafi þó aldrei átt v on á þv í að auglýsingin m yndi leiða til þess
að nektarmyn d af Ylfu færi í umferð, það v ar aldrei ætlun hennar.
Skyndilega brjótast út s lagsmál í nærlig gjandi rými og a llir
þeysast þangað. Þar situr Andri k lofv ega ofan á strák sem hefur
ekki sést í m yndinni áður (Ív ar, 20 ára). Andri segir Ylfu að Ív ar
sé sá sem hafi sto lið m yndunum af henni úr tö lv unni hans og sett
á netið í v on um að græða á þeim . Dabbý dregur Ylfu afsíðis og
biður hana afsökunar á að hafa falsað auglýsinguna sem dró
þennan dilk á eftir sér. Hún býður Ylfu a ðstoð ef hún v ill leggja
fram kæru, þv í sjálf hafi hún reyns lu af þ v í.
Ylfa og Dabbý v irða fyrir sér lögreglustöðina á Hverfisgötu og
draga djúpt andann áður en þær halda inn. Þar segir Ylfa v ið
móttökustarfsmanninn að hún v ilji leggja fram játn ingu. Dabbý ju
bregður og dregur Ylfu til hliðar í þv í sk yni að minna hana á að
Ylfa hafi sjá lf v erið beitt stafrænu k ynferðisofbeldi. Ylfa segir að
það sé rétt en hún hafi í kjö lfarið gert s líkt hið sama v ið Andra og
að ofbeldi sé alltaf jafn rangt, sama hv er v erður fyr ir þv í.
Ív ar sést sitja v ið tö lv u v iðgerðir heima hjá sér, með
nektarmyndina af Ylfu á tölv uskjá. D yrabjallan hringir og fyr ir utan
stendur lögreglumaður sem biður hann um að koma með sér.
Málið v arði óleyfilega dreifingu á nektarmyndum.
Samhliða þessu er bankað á útidyrnar hjá Grími. Fyr ir utan er
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Ylfa, sem b iður hann um að gera sér greiða. Þv í næst má sjá
snap rás Gríms, þar sem hann og Ylfa ræða v ið tugþúsund ir
fylgjenda Gríms um s tafrænt k ynferðisofbeldi. Ylfa segir frá s inni
reynslu, bæði sem þo landi og gerandi í stafrænu kynferðisofbeldi
og játar jafnframt að hafa sakað Andra að ósekju um að hafa
dreift nektarmyndum. Grímur segir e inni g frá sinni re ynslu . Í
sameiningu stinga Ylfa og Gr ímur upp á þv í að allir standi saman
um að eyðileg gja S wapsluts s íðuna, með þv í að „drekkja henni í
allsk yns m yndum“ sem hv orki meiða aðra né niðurlægja. Ef a llir
ákveða að standa saman gegn stafrænu kynferðisofbeld i er hægt
að útrýma þv í.
Umræðuverkefni:
Hvernig haldið þið að Andra hafi liðið eftir að nektarmyndin af
honum fór á netið og allir trúðu því að hann beitti aðra stafrænu
kynferðisofbeldi? Hvert hefði hann getað snúið sér?
Hvað fannst ykkur um fra mkomu Arons í garð Ylfu eftir að hann sá
nektarmyndina af henni?
Hvaða ábyrgð finnst ykkur Dabbý bera á málinu?
Finnst ykkur einhver munur vera á broti Ívars í garð Ylfu, eða
broti Ylfu í garð Andra? Skiptir einhverju máli hvaða á stæður
liggja að baki stafrænu kynferðisofbeldi, þ.e. hvort nektarmyndum
sé til dæmis dreift í hefndarskyni eða gróðaskyni?
Hvernig finnst ykkur hugmyndin u m að eyðileggja Swapsluts með
samstilltu á taki? Haldið þið að þessi hugmynd gæti v irkað á aðrar
síður sem til eru í raunveruleikanum?
Kom ákvörðun Ylfu um að játa brot sitt y kkur á óvart? Ef já, af
hverju?
Hvað fannst ykkur um þessa mynd? Hver var boðskapur hennar?
Kom eitthvað ykkur á óvart? Eruð þið sammála eða ósammála
einhverju sem kemur fra m í myndinni? R ökstyðjið.
Varist: Að umræðurnar leiðist út í að afsaka gerendur. Stafrænt
kynferðisofbeld i, eða hótanir þar um , hafa alv eg jafn slæmar
afleiðingar á brotaþola hv ort sem ásetningur gerandans var
hefnd, gróði eða illkv ittnis legt „grín“.
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Viðauki
Um framleiðendurna
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir (f. 1980) er með meistaragráðu í
ritstjórn og útgáfu frá H áskóla Íslands. H ún er höfundur bókanna
Á mannamáli (2009) og Handan fyr irgefningar (2017) sem fjalla
báðar um kynferðislegt ofbeldi . Hún gegndi stjórnarformennsku í
Kv ennaathvarfinu um árabil og hefur löngum látið k ynbundið og
kynferðis legt ofbeldi sig v arða. Þá hefur hún unnið með
unglingum í Jafningjafræðslunni, félags miðstöðv um ÍTR, í
Vinnuskóla Reykjav íkur og v íðar á undanförnum fimmtán árum og
sinnt margv íslegu forvarnarstarfi. Árið 2 01 5 fór Þórdís Elv a í
fyr ir lestrarferð um stafrænt k ynferðisofb eldi fyr ir hátt í 16.000
íslensk börn um land allt og byggir handrit Myndarinnar af mér
alfarið á þeim frásögnum sem börn og unglingar treystu henni
fyr ir. Þórdís E lv a hefur tekið þátt í má lþingum, ráðstefnum og
fjölm iðlaumfjöllun um málefnið. Myndin af mér er þr iðja
stuttm yndin sem hún skrifar handritið að , á eftir Fáðu já! (2013)
og Stattu með þér! (2014).
Brynhildur Björnsdóttir er fædd 1970. Hún er með BA próf í
Almennri bókmenntafræði frá HI og leik list frá Drama Studio
London. Hún er ennfremur með burtfararpróf frá Söngskólanum í
Reykjav ík og stundar meistaranám í Me nningarfræði v ið HÍ.
Brynhildur hefur unnið sem blaðamaður á Fréttablaðinu með
hléum frá árinu 2004, og vann að gerð barnaefnis á RÚV á
árunum 2007 -2015, meðal annars v ið stjórn, gerð og framleiðslu
útv arpsþáttanna Leynifélagið og s jónv arpsþáttanna Vasaljós sem
v oru báðir ætlaðir börnum á aldrinum 6 -11 ára. Hún v ar hluti af
hugmynda- og framkv æmdateymi fræðsluátaksins „Fáðu já“ ásamt
Þórdísi Elv u Þorv aldsdóttur og Páli Ósk ari Hjálm týss yni sem h laut
fræðsluv iðurkenningu Stígamóta árið 2013.
Brynhildur og Þórdís héldu sv o áfram að fræða börn með með
stuttm yndinni “Sta ttu með þér” se m v ar gerð eftir handriti
Þórdísar og Brynhildur leikstýrð i í forv arnar – og
sjálfs tyrkingarskyn i fyr ir a ldurshópinn 10 -12 ára en hún var
tilnefnd til Edduv erðlaunanna 2014 sem besta barna – og
unglingaefnið.
Þá er hún einn af stofnendum feminíska v efritsi ns knuz.is.
Brynhildur er ástríðufull áhugakona um samfélagsmál og málefni
barna og unglinga og er sannfærð um að með þv í að fræða
þennan hóp og gefa honum heilbrigðan v alkost v ið áreiti frá
umhv erfinu sé hægt að spyrna fæti v ið óæskilegum áhrifum og
gera heiminn betri.

23

Þarftu að ná í aðstandendur Myndarinnar af mér?
Tengiliður er Br ynhildur Björnsdóttir og h ana má ná í á netfanginu
brynbj@gmail.com og í síma 898 -3498.
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