Heil og sæl,

Huginn Þór Grétarsson heiti ég, útskrifaður viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík.
Ég hef undanfarið ætlað að hafa samband vegna aðkasts sem ég varð fyrir af hálfu starfsmanns hjá
ykkur, en vegna anna hef ég ekki haft tíma til þess. Viðkomandi starfsmaður sat á vinnutíma í HR og
notaði tölvupóstfang skólans (ru.is) til að senda mér blammeringar um að ég væri ofbeldismaður og
hvaðeina. Einnig sendi hún bréf á son fyrri barnsmóður minnar með sömu fullyrðingum og olli það
honum vanlíðan. Því næst setti hún athugasemd inn á DV.is þar sem hún veitist að mér og 11 ára
dóttur minni! Það er ljóst að hún ber hatur gagnvart karlmönnum í brjósti og líkir mér meðal annars í
nokkur skipti við fyrrum maka sinn og dregur þannig upp einhverja staðalímynd af karlmönnum.
Það er rétt að taka fram að viðkomandi manneskju þekki ég lítið sem ekkert, hef umgengist hana
kannski tvisvar eða þrisvar því ég kannaðist við maka hennar og ekki átt nema mjög takmörkuð
samskipti við hana. Hún er hinsvegar vinkona seinni barnsmóður minnar og hefur tekið þátt í aðkasti
að mér með henni.
Finnst mér verulega óþægilegt að manneskja sé að senda mér svona tölvupósta, úr Háskólanum í
Reykjavík, og finnst mér það algjörlega fyrir neðan allar hellur að hún sé að sinna svona aðkasti á
vinnutíma. Að manneskja, sem starfar hjá Háskólanum á alþjóðasviði í samskiptum við fólk af báðum
kynjum, skuli veitast svona að mér með karlafyrirlitningu, berandi mig saman við fyrrverandi maka
sinn o.s.frv og berandi upp á mig að vera ofbeldismaður er algjörlega óbjóðandi. Þar sem hún setti
inn alvarlegar ásakanir um ofbeldi af minni hálfu sést að hún er starfsmaður Háskólans í Reykjavík.
Ekki lét hún þetta duga, heldur gerðist ljúgvitni með því að senda inn vitnisburð til dómstóla, sem hún
stóð svo ekki við að öllu leiti þegar hún var kölluð til og bar vitni, enda ómögulegt að hún hafi nokkra
vitneskju um mín mál. Gögn máli mínu til stuðnings munu fylgja þessu bréfi.

Nú státið þið ykkur af jafnréttisstefnu og þá hljótið þið að taka af sömu festu á brotum konu og karls.

Með skrifum sínum og árásum á mig, tekur Verity þátt í hreyfingu kvenna sem hafa stundað
hatursáróður gagnvart karlmönnum. Karlmenn sem voga sér að stíga fram og vekja máls á réttindum
barna til beggja foreldra hafa mátt sæta gríðarlegu aðkasti. Höfum við verið úthrópaðir ofbeldismenn
af fólki sem við þekkjum ekki. Svona hatur gagnvart karlmönnum er ólíðandi og skv. fyrri viðbrögðum
Háskólans í Reykjavík geri ég passlega ráð fyrir því að þig leggist gegn því að starfsfólk ykkar taki þátt í
að úthrópa saklausa einstaklinga sem ofbeldismenn.
Birti ég hér nokkur umæli sem ég og fleiri einstaklingar höfum þurft að sitja undir. Þetta er ekkert
annað en hatursræða frá fólki sem ég kann engin deili á.

Andrea Eyland

"Það eru sturlaðir ofbeldismenn þarna"

Hlíf Steinsdóttir
"Btw þá eru eiginlega allir þessir menn sem eru að kommenta á dv til
stuðnings daddytoo í þessum sama ógeðslega viðbjóðs hóp! Þeir voru á fullu núna að kommenta inn í
daddytoo hópnum allskonar viðbjóð sem ég sá á screenshottum. Fokkin scum of the earth þarna"
Helga Gestsdóttir

"Djöfulsins drulla er þessi maður" (þetta er sagt um mig)

Elísabet Ýr Atladóttir
admins:"

"Það er til DaddyToo hópur, tékkið á hvaða gææææðamenn eru

Halldóra Jónasdóttir

"lúkkar eins og ofbeldismannapartý með þennan admínher"

Gunnhildur Jónsdóttir
"flettið ofan af þessum mönnum svo hinir sem eru raunverulega
tálmaðir (karlar, konur og kynsegin) geti fengið sinn röddina sína aftur"
Elísabet Ýr Atladóttir
"eða bara með upplýsingum um dóma sem karlarnir standa fyrir
#daddytoo hafa á bakinu jafnvel?"
Sigrún Jóhannsdóttir

"þetta virðist í tísku hjá ofbeldismönnum!"

Elísabet Ýr Atladóttir
svona opinber skotmörk?"

"Er þetta #daddytoo dæmi ekki tilvalið tækifæri, þar sem þeir gera sig

Díana B Katrín

"Ég held að þetta séu allir ofbeldismenn. Ekki allir fengið dóm"

María Lilja Þrastardóttir
"Hvað með að flooda þetta millumerki með dómum um þá og
viðtölum við mæður sem hafa orðið fyrir ofbeldi frá þeim"

o.s.frv. Ummælin sem við teljum refsiverð eru vel yfir hundrað, frá tugum einstaklinga sem tóku þátt í
þessari aðför. Mun fleiri létu sér líka við og sátu undir þessu aðkasti saklausra einstaklinga. Karlahatur
er staðreynd. Einstaklingar veitast að mönnum sem berjast gegn tálmunum, berjast gegn misrétti
sem börn eru beitt o.s.frv. með úthrópunum um ofbeldi.
Saklausir menn sem hafa aldrei verið sakaðir um og/eða dæmdir fyrir ofbeldi sitja undir aðkasti því
þeir voga sér að ræða réttindamál barna eða standa í forsjármáli, þar sem þeir berjast fyrir réttindum
barnsins síns til beggja foreldra. Allir forsvarsmenn feðrahreyfinga og jafnréttishreyfinga sem berjast
fyrir jöfnum rétti barna til foreldra sinna hafa sætt aðkasti.
Ekki létu þær duga að vera með ógeðfelldar ásakanir, heldur fóru að safna gögnum til að „rústa“
okkur sem voguðum okkur að vekja máls á misrétti sem börn verða fyrir. Það var skipulögð
mannorðssviptingu einstaklinga sem voguðu sér að fara fyrir réttindabaráttu barna.
Elísabet Ýr var umræðustjóri og hvatti til slíkra athafna, og fékk mörg góð viðbrögð og jafnvel
stjórnmálamanneskjur og fjölmiðlakonur tóku þátt:
"Jæja, til að fókusa smá "daddytoo" þráðinn, þá langar mig sjá hvort við getum fundið eins mikið af
upplýsingum um forsvarsmenn þeirra og hægt er. Dóma og kærur, ef konur hér hafa reynslu af
mönnum sem eru að taka þátt í "daddytoo" þá megiði endilega segja hér"
"Þessi þráður er bara til að safna upplýsingum um hverskonar menn stýra "feðrahreyfingum" og hafa
þannig vopn gegn þeim þegar þeir beita áframhaldandi óréttlæti gegn barnsmæðrum sínum."
"Rústum þessum gaurum!"

Og ekki stóð á aðgerðum.
Í kjölfar þessarar hatursumræðu, og að ritstjóri Stundarinnar tók þátt, blaðamaður stundarinnar
Áslaug var kölluð til og pistlahöfundur stundarinnar Maria Lilja Thrastardottir (sem á líka svæsin
ummæli þarna inni á netinu beint gegn karlmönnum), þá hefur þessum gaurum verið rústað. Það
hafa birst nokkrar greinar sem hafa tekið menn af lífi (mannorðsmorð). Stundin hefur farið fremst í

flokki í þessum árásum og einhliða umfjöllun, sem stangast á við fjölmiðlalög, en engum virðist skipta
það nokkru máli.
Fjölmargar greinar hafa birst. Einn maður situr t.d. eftir niðurbrotinn. Það er eiginmaður Verity Louise
Sharpe, en hún hefur ítrekað ráðist að honum í fjölmiðlum. Hvað hefur þessi hrotti gert? Jú, hann
löðrungaði son sinn einu sinni. Vissulega varð honum á en að verða fyrir svona ofbeldi eineltishrotta
er óafsakanlegt. En ofbeldismanneskjan sem rústar honum og ræðst að honum án atlota, notar
barnið sem tálbeitu og fjölmiðla til að eyðileggja mannorð hans. Greinarnar eru mun fleiri. Stundin
hefur verið málsvari þessarra kvenna sem ákváðu að „rústa“ karlmönnum sem stigu fram. Reglulega
birtast greinar frá þessum hópi en enginn karlmaður fær rödd.

Verity Louise Sharpe. Starfsmaður Háskóla Reykjavíkur hefur tekið þátt í þessu kynbundna ofbeldi.
Hún réðst að mér í tölvupóstum, sendi á fólk tengt fjölskyldu minni skilaboð um að ég væri
ofbeldismaður og skrifaði inn á stóra vefsíðu, dv.is, að ég væri ofbeldismaður. Þetta eru árásir á
grundvelli kyns míns. Karlmenn eru stimplaðir og þeir verða fyrir svona ofbeldi.
Hún sendi á mig hatursfulla tölvupósta úr Háskólanum í Reykajvík. Ég bað hana um að hætta þessu,
en hún lét ekki staðar numið og byrjaði að kalla mig ofbeldismann víðar. Í fyrstu var hún bara að
blanda sér í forsjármálið mitt með fullyrðingum og fleira sem hún sem utanaðkomandi manneskja
hafði enga viteskju um. Má hér sjá að hún sendir fyrsta póstinn á mánudegi á vinnutíma úr tölvupósti
Háskólans í Reykjavík.

Seinna er hún að nota tölvupóst skólans á sunnudegi og sendir meðal annars eftirfarandi gildishlaðin
ummæli á mig:
“It does not surprise me that you would find me testimony to be untrue, as is with men like you,
anyone who disagrees with you is either crazy or lying. Having myself been in a relationship with a
man like you it enables me to perceive this much quicker and understand you. Huginn, the fact I have
been in an abusive relationship does not mean I am an unworthy witness, and if I was you, I would be
very careful waving that statement around, it could get you in a lot of trouble. This experience means
I am much more perceptive to the signs of abuse, and able to recognise the type of personality such
as yours. From the beginning you have given me many clues to the fact that you are an emotionally
violent person.“
Hér fullyrðir hún að ég sé ofbeldismanneskja, þó ég þekki þessa konu lítið sem ekkert. Hún dregur
ítrekað upp staðalímynd “man like you” og hótar mér beinlínis að ræða þetta ekki. Slík ummæli geta
ekki talist til sóma og að manneskja sem á að gæta hlutleysis í samskiptum við bæði kyn getur varla

talist hæf hafi hún svo gildishlaðnar og neikvæðar skoðanir gagnvart karlmönnum. Hún stimplar þá
sem ofbeldismenn út frá eigin reynslu, að eigin sögn.

Í framhaldi dylgjar hún að því að ég sé narsissti og eigi að lesa mér til um það og sendir mér slóð.
Síðan fylgja langar fullyrðingar um mál sem hún þekkir nákvæmlega ekkert, dregur hún 11 ára dóttur
mína inn í þá umræðu og fleira.
Ítrekað er hún með ýjanir að staðalímyndum og “what kind of man you are” staðhæfingar o.s.frv. Ég
læt vera að birta þetta allt.

Svo endar hún þessa persónuárásir á því að líkja mér við fyrrverandi maka sinn:
“And I know Huginn that you will read this and none of this will go in because talking to people like
you (and my ex) is like talking to a brick wall, a waste of emotional energy. You will just decide I am
crazy like every other person who does not agree with your perspective. I know you will continue
your war path, because like any other narcissistic type personality out there, you will risk losing
everything and destroying everyone around you to make sure Maaria does not win. This is nothing
about Leo, this is just about making sure Maaria does not win and that you have the control and
power, and that is the sad fact here. „
Ég veit ekki hvernig maður á skilið að fá svona árásir frá einstaklingi sem maður þekkir lítið sem
ekkert. Eftir að hafa rætt við barnsfaðir Verity Louise Sharpe hefur mér orðið ljóst hverskonar
manneskja hér er á ferð. Hún hefur markvisst reynt að eyðileggja samband hans við syni hans. Rústað
mannorði hans í fjölmiðlum o.s.frv. Þetta er manneskja haldin þrúgandi karlahatri, dregur upp af
þeim staðalímyndir og ræðst að mér á fjölmiðlinum dv.is.

Þetta eru mun harðneskjulegri ummæli sem manneskjan viðhefur en Kristinn lætur falla í kæruleysi.
Ég ítreka að hún er að senda þessa tölvupósta undir starfsmannatölvupósti Háskólans í Reykjavík.
Hún birtist einnig sem starfsmaður Háskólans á netinu undir alvarlegum ummælum og þegar hún
ræðst inn á einkalíf mitt og segir mig ofbeldismann við son fyrri barnsmóður minnar.

Ég bað hana um að láta mig í friði með þessa áreitni:

Hún hafði þá samband við son fyrri barnsmóður minnar og fullyrðir við hann að ég sé ofbeldismaður.
Þannig er hún farin að draga einstaklinga tengda fjölskyldu minni inn í mál sem er þeim óviðkomandi.
Drengurinn var miður sín að fá þessi skilaboð frá henni. Segir hún mig vera “abusive” og hvetur
mömmu hans til að fara í forsjármál við mig. Þetta er með ólíkindum innræting. (hún heldur að
strákurinn sé bróðir barnsmóður minnar)
Athygli vekur að hún kemur fram sem starfsmaður hjá Háskólanum í Reykjavík og er á vinnutíma að
ausa þessum óhróðri um mig á netinu:

Veit ég vel að Verity Louise ber óhróður víðar um mig enda ljóst að hún er í herferð gegn mér. Birtist
á DV alvarlegar ásakanir. Þarna reyndi hún að fá fyrri barnsmóður mina til að fara í forsjármál við mig.
Nú vita allir sem þekkja til að slíkt er gríðarlega erfitt fyrir börn og hvernig dettur þessari manneskju í
kæruleysislegri mannvonsku að reyna að hvetja fólk til að ráðast í forsjármál? Að draga börn inn í
slíka deilu, en í karlhatri sínu hugsar hún ekki til þeirra sem í raun gjalda fyrir. Hún gerir allt til að
koma höggi á mig.

Hún kom fram á DV spjalli og veittist að mér.
„I was shocked how he behaved towards her, encouraging his daughter to mock her with him… There
were such clear signs of it being an abusive relationship.“
Blandar hún 11 ára dóttur minni í þessar ásakanir sem er algjörlega siðlaust. Ekki nóg með að dóttir
mín hafi frétt af árásum á mig af netinu, heldur hafa foreldrar vinkona hennar gert það líka. Árásir
fjölmiðla og eineltishóps einstaklinga, sem Verity Louise Sharp tekur þátt í, eru ólíðandi.
Svo segir hún hluti sem ég vil helst ekki hafa eftir, að ég hafi verið að kalla fyrri barnsmóður mína
klikkaða fyrir framan dóttur mína og svona tilbúningur sem maður gjörsamlega missir andlit yfir.
Þetta eru ósannyndi, en hún sjálf sagðist í þessu matarboði sem ég hitti hana fyrst í, vera fórnarlamb
ofbeldis. Ber hún síðar upp á mig í þessum skrifum sínum á DV barnaníð (child abuse) fyrir slíkan
talsmáta, sem ég hef ekki haft frammi fyrir framan barnið mitt. Þetta er augljóst hatur í garð
karlmanns sem hún kann lítil sem engin deili á.

Svo segir hún án þess að hafa nákvæmlega neina vitneskju um mig eða fyrri sambönd: „he basically
took all the others rights away and bullied her into signing him the custody.”
Hér er um alvarlegar rangar ásakanir að ræða sem hún viðhefur opinberlega, titluð sem starfsmaður
Háskólans í Reykjavík.

Svo sakar hún mig þarna á netinu um að vera ofbeldismaður, bæði gagnvart fyrrverandi konu minni
og vinkonu sinni:
„I told her then she should leave before he does the same to her as he did to his ex.
But as it often is in abusive relationships the women´s self-esteem is so low they canot see a way out
of and blame themselves, even though it is very apparent to those on the outside that this is an
abusive relationship …“
Þetta gerir hún semsagt eftir að hafa hitt mig einu sinni - að komast að þessari upplýstu niðurstöðu
að ég sé ofbeldismaður og þykist hafa einhverja vitneskju um mín persónulegu mál. Ótrúlegt ef

starfsmaður ykkar kemst upp með slíkar yfirlýsingar opinberlega, í ljósi jafnréttisstefnu ykkar, sem
hlýtur að taka á svona karlahatri sem ég verð fyrir.

Fleiri orð hefur hún um málið og ljóst að hún stimplar mig þarna opinberlega. Það er ekki við hæfi af
starfsmanni háskólans að ráðast með slíkri fyrirlitningu á mann sem hefur aldrei beitt barnsmóður
sína ofbeldi. Ekki bara liggja engar sannanir fyrir því, heldur hef ég lagt fram sannanir bæði til
dómstóla og lögreglu sem sýna að ekki var um ofbeldi að ræða.
Þegar barnsmóðir mín fór til geðlæknis og fékk lyf, viðurkenndi hún að aldrei hefði hún sætt andlegu
eða líkamlegu ofbeldi.
Hjá lögreglu viðurkenndi hún að hafa aldrei sætt líkamlegu ofbeldi.
Hjá sálfræðingi viðurkenndi hún að hafa aldrei sætt líkamlegu ofbeldi, né óttast slikt.
Samt sendi Verity Louise Sharpe inn vitnisburð til dómstóla þar sem hún fullyrðir að ég sé
ofbeldismaður og barnsmóðir mín hafi óttast að ég beitti hana ofbeldi. Þessi gögn get ég tekið saman
og sent ykkur, en ég hef þegar lagt fram kærur til lögreglu og mun fljótlega leggja inn kæru á hendur
Verity Louise Sharpe fyrir ljúgvitnisburð og árásir á samfélagsmiðlum.

Nú er alveg ljóst að ummæli starfsmanns ykkar, Verity Louise Sharpe, eru mun alvarlegri en nokkru
sinni þau orð sem Kristinn lætur falla og aðför hennar einbeitt gagnvart mér bæði í skilaboðum úr
tölvupóstfangi háskólans, skilaboðum til aðila tengdum fjölskyldu minni og inn á samfélagsmiðla sem
starfsmaður Háskólans í Reykjavík.
Verður áhugavert að sjá hvort þið gætið jafnræðis í meðhöndlun þessarra mála. Vísa ég til
jafnræðisreglu stjórnarskrár Íslands (65gr.) og ykkar eigin orða um að vinna eftir jafnréttisstefnu.
Óska eftir skjótum viðbrögðum.

Nú verður áhugavert að sjá hvernig þið takið á þessu mun alvarlegra máli þar sem starfsmaður ykkar
ber ítrekað upp á mig ofbeldi, dregur upp af mér staðalímyndir og sýnir af sér hatur út frá kyni mínu.

Kveðja,
Huginn Þór Grétarsson

