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Útdráttur 

BA verkefni þetta er tvíþætt, annars vegar bæklingurinn Þitt líf - Þitt val og 

hins vegar fræðileg greinargerð. Bæklingurinn er ætlaður fötluðum 

ungmennum og er markmið hans að veita forvörn um kynferðislegt ofbeldi. 

Einnig er markmið hans að vekja athygli á þessum málefnum og þeim hættum 

sem leynast í samfélaginu en rannsóknir hafa sýnt fram á að fatlað fólk er í 

mun meiri áhættu á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun en aðrir. 

 Bæklingnum fylgir greinargerð sem byggð er á heimildum. Markmið 

verkefnisins er að varpa ljósi á þann skort sem er á fræðsluefni um 

kynferðislegt ofbeldi á fötluðum börnum og ungmennum. Skoðað er hvernig 

kynferðisleg misnotkun hefur áhrif á líf fatlaðra barna og ungmenna. Einnig 

verður skoðuð, í sögulegu samhengi, sú þekking sem til er á kynferðislegri 

misnotkun á fötluðu fólki og hver staðan er í dag.  Sjónum verður beint að 

unglingamenningu og hvaða áhrif unglingsárin hafa á myndun sjálfsskilnings.  

Að lokum verður varpað fram úrlausnum sem hægt er að beyta í málefnum 

fatlaðs fólks hvað varðar efni til kynfræðslu og hvert hlutverk fagaðila eins og 

þroskaþjálfa sé í þeim málefnum.   
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1 Inngangur 

Kynferðislegt ofbeldi er vaxandi vandamál sem þjóðfélagið í heild er stöðugt 

að glíma við. Mikil aukning á tilkynntum kynferðisafbrotum hér á landi sýnir að 

þörf er á markvissari kynfræðslu meðal barna og ungmenna. Skortur hefur 

verið á kynfræðslu fyrir börn og ungmenni á Íslandi og ekki síst fyrir börn og 

ungmenni með þroskahömlun. Aukin áhersla og frekari vitundarvakning 

varðandi kynferðisafbrot er mikilvægur þáttur í baráttunni gegn kynferðislegu 

ofbeldi. Án frekari fræðslu um takmarkanir í kynlífi og hvað það er sem má og 

má ekki verður mun erfiðara að útrýma kynferðislegu ofbeldi í okkar 

samfélagi. 

Verkefni þetta er tvíþætt, annars vegar bæklingur sem er fræðsluefni 

um kynferðislegt ofbeldi á auðlesnu og myndrænu máli fyrir ungmenni með 

þroskahömlun. Hins vegar er greinargerð sem gefur fræðilega dýpkun á 

verkefninu, innihaldi þess og tengingu við fræðigreinar. Skoðað verður 

mikilvægi þess að efla kynfræðslu ungmenna með þroskahömlun og hvaða 

þætti skal skoða varðandi fræðslu ungmenna um kynfræðslu og kynheilbrigði. 

Þar að auki verður farið yfir hvað það er sem veldur því að fatlað fólk er í meiri 

áhættu en aðrir á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun. Skoðuð verður 

kynfræðsla í sögulegu samhengi þar sem farið er yfir þá þróun sem hefur átt 

sér stað og hvað það er sem mikilvægt er að bæta. Hlutverk þroskaþjálfa er 

meðal annars að sinna réttindagæslu með því að standa vörð um réttindi 

fatlaðs fólks. Kynfræðsla getur fallið undir störf þroskaþjálfa en þroskaþjálfum 

ber að stuðla að öryggi fatlaðs fólks og sjá til þess að þau geti sótt rétt sinn ef 

eitthvað kemur uppá (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Tilgangur verkefnisins er að fræða ungmenni á aldrinum 12 til 16 ára 

um kynferðislegt ofbeldi með því að útbúa bækling á auðlesnu máli. Í 

bæklingnum verður fjallað um hvað kynferðisofbeldi er, hvernig skal bregðast 

við og hvert skal leita ef einhver verður fyrir slíkum verknaði og farið er yfir 

mikilvægi þess að virða einkasvæði annara og hverjir og undir hvaða 

kringumstæðum það má snerta einkasvæðin. Bæklingurinn er einfaldur í 
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hönnun og ódýr í framleiðslu svo mögulegt verður að ná sem mestri dreifingu 

á honum.  

 

1.1 Hugtök 

Í greinargerðinni nota ég hugtökin fötlun og fatlað fólk. Yfirhugtakið fötlun 

nota ég yfir vitsmunalegar, andlegar og líkamlegar skerðingar. Í þessari 

greinargerð nota ég hugtökin fatlað fólk þar sem sú orðanotkun er viðurkennd 

meðal fatlaðs fólks og vísar ekki til fötlunarinnar heldur frekar manneskjunnar 

og samspils skerðingar og samfélags. Einnig nota ég hugtökin kynferðisofbeldi, 

kynferðislegt ofbeldi og kynferðisleg misnotkun til skiptis í greinargerðinni til 

að hafa fjölbreytni í orðavali. En öll þessi hugtök þýða það sama, eða þegar 

brotið er kynferðislega á öðrum aðila gegn hans vilja.  

1.2 Bæklingur 

Bæklingurinn er fyrst og fremst ætlaður fötluðum ungmennum með 

þroskahömlun. Efni bæklingsins er á auðlesnu máli með myndrænar 

útskýringar sem eiga að veita einstaklingum, sem ekki lesa ritað mál, 

upplýsingar um kynferðisofbeldi og þær hættur sem stafa af því. Einnig er 

bæklingurinn hugsaður sem fræðsluefni fyrir foreldra sem eiga börn með 

þroskahömlun til þess að fjalla um þær hættur sem stafa af kynferðisofbeldi. 

Markmiðið með hönnun á þessum bæklingi er að hafa hann einfaldan og 

ódýrann í framleiðslu svo dreifing hans verði víðtæk og skilvirk á ódýran hátt. 

Haft verður að leiðarljósi aldur þeirra sem bæklingurinn er ætlaður og verður 

innihald hans í takt við það. Bæklingurinn mun þjóna þeim tilgangi að fræða 

ungmenni um kynferðislegt ofbeldi ásamt því að innihalda helstu upplýsingar 

um þá aðila sem hægt er að leita til ef einstaklingur verður fyrir 

kynferðisofbeldi og hvernig er best að hafa samband við þá aðila. Með 

bæklingnum er verið að stuðla að frekari öryggi ungmenna með 

þroskahömlun og upplýsa þau um þær hættur sem geta stafað af 

kynferðisafbrotamönnum.  
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1.3 Uppbygging greinargerðar 

Í fyrsta kafla verður fjallað um mismunandi fræðileg sjónarhorn á fötlun og 

sérstök áhersla lögð á þau sjónarhorn sem bæklingurinn er byggður á. Í öðrum 

kafla verður fjallað um þá vitundarvakningu sem á sér stað um kynferðislegt 

ofbeldi á fötluðum börnum með samning Sameinuðu þjóðanna (2007) um 

réttindi fatlaðs fólks til hliðsjónar. Í þriðja kafla verður svo skoðuð sú þekking 

sem til staðar er á sviði kynferðislegs ofbeldis á fötluðum börnum. Þar verður 

fjallað um rannsóknir sem tengjast efninu og niðurstöður þeirra. Í fjórða kafla 

verður unglingamenning skoðuð og hvaða þættir það eru sem mynda 

sjálfsskilning meðal ungmenna. Í fimmta kafla verður fjallað um fatlað fólk 

sem kynverur og þann áhættuhóp sem fatlað fólk er í hvað varðar að verða 

fyrir kynferðislegri misnotkun. Einnig verður skoðað mikilvægi forvarna í 

fjölbreytilegu kennsluformi sem er nauðsynlegt til að mæta þörfum hvers og 

eins. Í lokin verður gerð samantekt þar sem dregnir verða saman helstu þættir 

sem fram koma í greinargerðinni.  

 

  



 bls. 6 

2 Fræðileg sjónarhorn á fötlun 

Í þessum kafla verður fjallað um mismunandi fræðileg sjónarhorn á fötlun og 

sjónum sérstaklega beint að félagslegum skilningi á fötlun þar sem 

bæklingurinn byggir á því sjónarhorni. Á undanförnum misserum hefur orðið 

mikil þróun í fötlunarrannsóknum og fötlunarfræðin vaxið sem sjálfstæð 

fræðigrein. Innan fötlunarfræðinnar er sjónum beint að öllum þeim 

mismunandi sjónarhornum á fötlun sem verða til í mismunandi samfélögum 

og menningarheimum. Styrkleikar fötlunarfræðinnar er að hún hefur sterk 

tengsl við grasrót fatlaðs fólks og í upphafi var mesta gróskan í Bandaríkjunum 

en undanfarin ár hefur mikil þróun orðið í Evrópu og þá helst frá 

Norðurlöndunum og Bretlandi. Ólíkar áherslur hafa verið frá Bandaríkjunum 

og Norðurlöndunum en Norðurlöndin hafa helst verið undir áhrifum 

félagsvísinda á meðan Bandaríkin hafa lagt áherslu á hugvísindi innan 

fötlunarfræðinnar (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Hægt er að túlka fötlun á mismunandi vegu og oft á tíðum byggir 

framkoma okkar við fatlað fólk á þeirri merkingu sem lögð er í hugtakið fötlun 

(Kristín Björnsdóttir, 2011). Hér á eftir verður fjallað um tvær ólíkar nálganir, 

læknisfræðilegt sjónarhorn annars vegar og félagsleg sjónarhorn hins vegar.   

2.1  Læknisfræðilega sjónarhornið 

Með iðnvæðingunni var hætt að líta á fötlun fólks sem afleiðingu synda 

foreldra þeirra en í stað þess var farið að líta á fötlun sem persónulegan 

harmleik einstaklingsins. Áður fyrr var fatlað fólk á ábyrgð fjölskyldunnar og 

hafði þar með ákveðnum hlutverkum að gegna. Með iðnvæðingunni færðist 

ábyrgðin yfir til samfélagsins og þá fyrst var litið á fatlað fólk sem félagslegt 

vandamál. Á þessum tíma voru miklar framfarir í læknavísindum sem hafði 

áhrif á viðhorf almennings til fatlaðs fólks. Við það spruttu upp stofnanir þar 

sem fatlað fólk var aðskilið öðrum í samfélaginu (Kristín Björnsdóttir, 2009; 

Rannveig Traustadóttir, 2006).  
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Læknisfræðilega sjónarhornið einblínir á skerðingu einstaklingsins 

hvort sem hún er líkamleg eða andleg og skoðar út frá því hvernig hún veldur 

fötlun eða takmörkun hjá einstaklingum. Með læknisfræðilega sjónarhorninu 

er litið svo á að fatlað fólk séu fórnarlömb sem eru háð ummönnun annara og 

að eina lausnin sé í læknisfræðilegri meðferð svo sem endurhæfingu, 

umönnun og lækningum (Barnes, Mercer og Shakespeare, 1999; Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Sjónarmiðið tekur ekki mið af því hvernig samfélagið 

getur aðlagast einstaklingnum heldur er það viðhorf ríkjandi að fatlað fólk geti 

ekki aðlagast samfélaginu. Þótt vel sé liðið á 21. öldina er enn mikið um 

viðhorf í samfélaginu sem á rætur sínar að rekja til læknisfræðilega 

sjónarhornsins þar á meðal í starfi með fötluðu fólki (Kristín Björnsdóttir, 

2009; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

2.2 Félagsleg sjónarhorn 

 Á áttunda áratug 20. aldar komu fyrst fram félagsleg sjónarhorn á fötlun. 

Þegar fjallað er um félagsleg sjónarhorn er ekki um að ræða einhverja eina 

skoðun eða líkan heldur þá sýn sem beinir sjónum að samspili umhverfis, 

samfélags og fötlunar. Félagsleg sjónarhorn hafa orðið meira áberandi í 

rannsóknum og stefnumörkun á síðustu 30 árum. Þessi hugmyndafræði varð 

til sem gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið sem hefur verið ríkjandi 

viðhorf á fötlun í samfélaginu. Með nýjum sjónarmiðum og hugmyndafræði 

varð til önnur merking á bakvið hugtakið fötlun. Farið var að líta svo á að 

samfélagslegar hindranir, fordómar og neikvæð viðhorf væri það sem veldur 

fötlun fólks. Félagsleg sjónarhorn breyta merkingunni sem liggur að baki 

hugtakinu fötlun. Sjónarhornið lítur þannig á að fólk sem er með skerðingar 

finni fyrir fötlun vegna tillitsleysis samfélagsins. Sem dæmi má nefna 

einstakling sem notar hjólastól og kemst þar með ferða sinna án nokkurra 

vandræða. Viðkomandi einstaklingur er ekki fatlaður fyrr en að hann lendir í 

hindrun á við tröppur eða kant sem veldur því að hann kemst ekki leiðar 

sinnar. Einnig má nefna dæmi um fólk sem er með herynarskerðingu, ef allt 

samfélagið myndi aðlagast þeim sem ekki heyra með því að læra táknmál þá 

hefði það engin fatlandi áhrif að vera heyrnarlaus. Félagsleg sjónarhorn beina 
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því augum frekar í átt að þeim þáttum í samfélaginu sem hindrar fatlað fólk í 

því að taka þátt í daglegu lífi og vera virkur þátttakandi í samfélaginu. 

Félagsleg sjónarhorn telja nauðsynlegt að breyta samfélaginu í heild til þess að 

koma í veg fyrir að fólk með skerðingar verði fatlað. Þetta viðhorf getur haft 

frelsandi áhrif á fatlað fólk. Það áttar sig á því að fötlun þeirra sé 

aðstæðubundin og liggi ekki eingöngu í eigin skerðingu og að það sé margt 

hægt að gera til að bæta hag þeirra (Kristín Björnsdóttir, 2009; Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 

Kosti og galla má finna í báðum sjónarhornum en læknisfræðileg 

sjónarhorn virðast enn vera ríkjandi í almennu samfélagi þó svo að mikil 

breyting hafi orðið á síðastliðnum árum (Barnes, o.fl.,1999; Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008; Kristín Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er 

mannréttindarsáttmáli sem var undirritaður fyrir hönd Íslands árið 2007 en í 

honum kveður á um rétt fatlaðs fólks til heilsutengdrar endurhæfingu og 

þjálfunar (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Þjálfun eða endurhæfing getur verið 

mikilvægur þáttur í lífi fatlaðs fólks en þegar einblínt er um of á veikleika 

einstaklingsins er hætt við því að allar hindranir í lífi hans séu raktar til 

skerðingarinnar. Þannig vanmetur læknisfræðilegt sjónarhorn þátt umhverfis 

og samfélags í því að móta líf og reynslu fatlaðs fólks. Á sama hátt má segja að 

sumir fræðimenn hafi vanmetið þátt skerðingar í upplifun fatlaðs fólks og að 

mismunandi einstaklingar geti upplifað skerðinguna á ólíkan máta. 

 Þetta verkefni var unnið út frá félagslegum skilningi á fötlun og byggir 

á þeirri grundvallarreglu að fatlað fólk eigi rétt á upplýsingum, fræðslu og 

menntun til jafns við aðra.  
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3 Vitundarvakning  

Í þessum kafla verður fjallað um  þá þætti sem snúa að kynferðislegu ofbeldi á 

fötluðu fólki í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). 

Einnig verður fjallað um þá vitundarvakningu sem á sér stað um kynferðislegt 

ofbeldi á börnum og hvernig skal viðhalda henni.  

Í íslenskum lögum er hugtakið fötlun ekki skilgreint, en þar segir að 

„einstaklingurinn á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sé hann með 

andlega eða líkamlega fötlun og þarfnist sérstakrar þjónustu og stuðnings af 

þeim sökum“ . Á alþjóðarvettvangi er fötlun skilgreind eftir þeirri skilgreiningu 

sem Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt fram þar sem fötlun samanstendur af 

takmörkunum sem eru af líkamlegum, andlegum, taugalegum eða geðrænum 

toga. Þeirra skilgreining á fötlun er byggð á læknisfræðilega sjónarhorninu þar 

sem tekið er mið af einstaklingnum sjálfum frekar en því umhverfi sem hann 

tilheyrir (Lög um málefni fatlaðs fólks. Nr. 152/2010; Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). 

Ísland er aðili að samningi Evrópuráðsins sem snýr að vörnum gegn 

kynferðislegri misnotkun eða misbeitingu gegn börnum. Í samræmi við ákvæði 

í samningnum fól ríkisstjórnin, árið 2011, verkefnastjórn með fulltrúum úr 

innanríkisráðuneytinu, velferðarráðuneytinu og mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu að setja af stað vitundarvakningu um 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum. Markmið vitundarvakningarinnar er að 

fræða bæði börn og starfsfólk grunnskóla um þær afleiðingar sem 

kynferðislegt ofbeldi getur haft í för með sér. Einnig er mikilvægur þáttur að 

undirbúa skóla þannig að þeir eru í stakk búnir til að bregðast við ef barn sýnir 

einkenni þess að hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna er sérstakt ákvæði sem snýr að 

vitundarvakningu þar sem gerð eru skýr skil á þeim ráðstöfunum sem tengjast 

staðalímyndum og fordómum gagnvart fötluðu fólki. Með vitundarvakningu 
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eiga aðildarríkin að vekja þjóðfélögin til vitundar og þar með auka virðingu 

fyrir þeirra réttindum. 

  Í 16. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

segir að aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til þess að vernda fatlað 

fólk bæði innan sem utan heimilis, fyrir allri misnotkun. Einnig segir að 

aðildarríki skulu veita fötluðu fólki og þeirra aðstandendum viðeigandi aðstoð 

með tilliti til aldurs þeirra. Það skal gert með því að veita fræðslu og 

upplýsingar um það hvernig skal forðast eða tilkynna misnotkun, ofbeldi eða 

misþyrmingar (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

Með því að gefa út bækling um kynferðislegt ofbeldi á auðlesnu máli er 

verið að veita þeim hópi nemenda, sem oftast verða útundan í fræðslu, 

viðeigandi ráðgjöf. Bæklingurinn er hugsaður sem fyrirbyggjandi efni fyrir 

fatlað fólk svo það geti áttað sig á þeim hættum sem leynast víða í okkar 

samfélagi og einnig sem leiðarvísir fyrir þá sem hafa orðið fyrir kynferðislegri 

misnotkun af einhverju tagi.  
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4 Staða þekkingar á sviðinu 

Í þessum kafla verður gefið yfirlit yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á efni 

tengdu kynferðisofbeldi á fötluðu fólki og þeirri þekkingu sem er til staðar út 

frá þeim rannsóknum. Kynlíf er hluti af okkar mannlegu tilveru og eru 

vísbendingar um að kynferðisleg misnotkun hafi alltaf verið til. Ekki er vitað til 

þess að til sé samfélag sem er án kynferðislegrar misnotkunar og sýna 

rannsóknir fram á að síðastliðin 30 ár hefur kynferðislegt ofbeldi aukist eða 

það tilkynnt oftar (Peckham, 2007). 

 Rannsóknir á kynferðislegri misnotkun hófust ekki fyrr en að 

jafnréttissinnar um miðja 20. öld fóru að sýna fram á alvarleika málsins og 

hversu slæmar afleiðingar kynferðisleg misnotkun hefur í för með sér fyrir 

konur og börn. Þau vildu uppræta þennan vanda og í dag hafa margar 

rannsóknir verið gerðar og niðurstöður þeirra leitt til aukinna 

meðferðarúrræða bæði fyrir þolendur og gerendur kynferðisafbrota. Það var 

þó ekki fyrr en um 1980 sem að markvissar rannsóknir á kynferðislegri 

misnotkun á fötluðu fólki hófust. Síðan þá hefur komið í ljós að mikið af því 

sem við héldum að við vissum, reyndist vera rangt. Þrátt fyrir auknar 

rannsóknir og meðvitund er þessari baráttu við kynferðislega misnotkun langt 

frá því að vera lokið (MacCharthy, 1999; María Jónsdóttir, 2010).  

Foreldrar ungmenna með þroskahömlun á kynþroskaaldri hafa margir 

hverjir áhyggjur af því að börn þeirra verði fyrir kynferðislegri misnotkun 

(Kristín Björnsdóttir, 2011; María Jónsdóttir, 2010). Margar erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk með þroskahömlun er í það minnsta fimm 

sinnum líklegra til að verða fyrir kynferðislegri misnotkun en aðrir (María 

Jónsdóttir, 2010; Sobey, 1994; Peckham, 2007). Það var þó ekki fyrr en um 

1989 sem að erlendar rannsóknir sýndu fram á að fólk með þroskahömlun er 

líklegra til að verða fyrir kynferðislegri misnotkun en aðrir. Áður en þessar 

niðurstöður voru birtar þótti fólk með þroskahömlun ekki í sérstökum 

áhættuhópi fyrir kynferðisofbeldi. Í kjölfar þessara niðurstaðna var farið að 
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vinna markvisst að því að sporna við kynferðislegri misnotkun meðal fólks með 

þroskahömlun (María Jónsdóttir, 2010).  

 Ekki er mikið vitað um stöðu mála hér á landi hvað varðar 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og ungmennum með þroskahömlun. Það 

telst til kynferðislegs ofbeldis gegn börnum þegar einstaklingur sem er hærra 

settur eða með meiri völd en börnin fær þau til þess að taka þátt í 

kynferðislegum athöfnum (Lovísa Arnardóttir, 2011). Íslenskar rannsóknir 

benda hins vegar til þess að talsvert mikið sé um að konur og stúlkur með 

þroskahömlun verði fyrir kynferðislegri misnotkun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008; Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001; Kristín 

Björnsdóttir, 2011).  

Á Íslandi eru einungis til tölfræðilegar upplýsingar um fjölda öryrkja en 

ekki um fjölda fatlaðs fólks. Árið 2009 var gerð rannsókn sem ber heitið 

Fátækt og félagslegar aðstæður öryrkja þar sem fram kemur að á íslandi voru 

um 15.000 öryrkjar og algengustu orsakir örorku voru geðraskanir og 

stoðkerfissjúkdómar. Aðeins 2% af öryrkjum hafa meðfædda skerðingu en 

örorka eykst til muna með aldrinum sökum slita, álags, slysa, sjúkdóma eða 

með einhverjum öðrum hætti (Rannveig Traustadóttir, Kristín Björnsdóttir, 

James Rice, Knútur Birgisson og Eiríkur Karl Ólafsson Smith, e.d.). Þessi 

tölfræði á einungis við um fjölda öryrkja á íslandi en ekki um allt fatlað fólk. 

Skortur er á tölfræðilegum upplýsingum yfir tíðni kynferðisafbrota á fötluðu 

fólki hér á landi. Enda erfitt að reikna út slík hlutföll þegar heildarfjöldi fatlaðs 

fólks liggur ekki fyrir. 

 Í tillögu til þingsályktunar um framkvæmd í málefnum fatlaðs fólks til 

ársins 2014, áætlar Alþingi að samþykkja framkvæmdaráætlun í málefnum 

fatlaðs fólks. Tekið verður mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (2007) og lögð áhersla á jafnrétti og bann við mismunun sökum 

fötlunar svo allir geti orðið virkir í samfélagsþátttöku. Þar segir enn fremur að 

þróa þurfi úrræði hvað varðar alvarlega sjúkdóma, lífsstíl og ofbeldi meðal 

fólks með þroskahömlun (Sameinuðu þjóðirnar, 2007; Þingskjal 682, 2011-

2012).  
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 Í fyrirlestri sem Shirley Paceley (munnleg heimild, 22. maí 2007 ) hélt á 

vegum FFA (fræðsla fyrir foreldra og aðstandendur) var fjallað um 

kynferðislegt ofbeldi á fólki með þroskahömlun. Þar kom fram að gerendur í 

kynferðisafbrotum á fötluðum börnum eru í um 70% tilfella kunnugir 

börnunum. Stærsti hluti þessa 70% eru starfsmenn sem koma að umönnun 

barnsins og þar á eftir koma ættingjar. Gerendur eru gjarnir á að velja börn 

sem þeir hafa greiðan aðgang að og þá helst börn sem eru ólíkleg til að segja 

frá verknaðinum. Oftast byggja þeir upp traust smám saman hjá þolendanum 

og láta síðan reyna á mörkin. Í fyrirlestrinum talaði Paceley um lausnir á þessu 

vandamáli og benti meðal annars á að þörf er á því að kenna börnum að velja, 

taka ákvarðanir og segja nei. Talar Paceley um að nauðsynlegt sé að sýna og 

kenna börnum virðingu auk þess að kenna þeim og efla þau í að tjá tilfinningar 

sínar svo þau viti hvar mörkin liggja, í samvinnu við starfsfólk og aðra aðila. 

Einnig nefnir Paceley að góð reynsla hefur verið af því að börn rækti góð 

samskipti við tvær til þrjár manneskjur sem hægt er að skilgreina sem örugga 

manneskju sem þau geta sagt hvað sem er. Það getur verið breytilegt hverjir 

eru í því hlutverki á hverjum tíma fyrir sig.  

Í 19. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna (1992) 

segir að aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að vernda barn gegn 

líkamlegu-, andlegu- og kynferðislegu ofbeldi ásamt því að tryggja öryggi 

barnsins gegn vanrækslu eða illri meðferð hvort sem það er í umsjón foreldra, 

lögráðamanns eða annarskonar umsjónaraðila. Einnig segir í 34. grein 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna (1992) að aðildarríki eru 

skyldug til að vernda börn fyrir kynferðislegri misnotkun og skulu þau gera allt 

sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir að barn sé þvingað í 

kynferðislegar athafnir á einhvern hátt svo sem með vændi eða að það sé 

notað í framleiðslu á klámefni (Sameinuðu þjóðirnar, 1992; Sameinuðu 

þjóðirnar, 2007). 

  Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk með þroskahömlun er í mun meiri 

áhættu en aðrir til að verða fyrir kynferðislegri misnotkun. Því alvarlegri 

skerðingu sem einstaklingur hefur því meiri líkur eru á að hann verði fyrir 

kynferðislegri misnotkun. Aukin þörf á aðstoð við athafnir daglegs lífs getur 
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skapað þær aðstæður að einstaklingurinn sé útsettur fyrir misnotkun. Ef 

einstaklingurinn hefur takmarkaða mörguleika til tjáskipta er erfiðara fyrir 

hann að láta vita af ofbeldinu. Í rannsókn sem gerð var árið 1994 var borin 

saman reynsla fólks með þroskahömlun og ófatlaðs fólks, sem allt hafði orðið 

fyrir kynferðislegri misnotkun en þar kom í ljós að upplifun þessara tveggja 

hópa var ólík. Þeir þættir sem voru áberandi meðal fólks með þroskahömlun 

var til að mynda skortur á þekkingu og kynfræðslu og þar af leiðandi reyndist 

þeirra upplifun á kynferðislegri misnotkun ekki eins alvarleg og hjá ófötluðum 

einstaklingum. Einnig kom í ljós að þótt alvarleiki misnotkunarinnar var skýr, 

hafði fólk með þroskahömlun ekki eins neikvæðar tilfinningar gagnvart 

atburðinum og ófatlaðir einstaklingar vegna skorts á skilningi á alvarleika 

verknaðarins (Grieveo, McLaren og Lindsay, 2007; María Jónsdóttir, 2010).  

 Nýjar rannsóknir hafa sýnt fram á að fatlað fólk upplifi sömu vandamál 

og ófaltða fólk eftir að hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. Þættir eins og 

streita, reiði, þunglyndi og sjálfsskaði voru áberandi hjá ófötluðu fólki jafnt 

sem fötluðu fólki sem orðið hafði fyrir kynferðislegri misnotkun (Peckham, 

2007). 



 bls. 15 

5 Unglingsárin 

Ekki er hægt að líta á unglinga sem ómótaða fullorðna einstaklinga þar sem að 

unglingsárin sjálf hafa sína eigin merkingu og er sérstakt tímabil ævinnar. 

Unglingsárin er hugtak sem er hægt að skoða út frá mismunandi 

sjónarhornum. Ábyrgð og skyldur fullorðinsára eru háð þeirri menningu sem 

samfélagið bíður uppá. Á unglingsárunum er fólk að stíga sín fyrstu skref í 

fullorðinsþroska og má líta á þetta tímabil sem aldurshóp sem verður á milli 

bernsku og fullorðinsára. Þetta tímabil er ekki háð neinum sérstökum aldri eða 

tíma heldur getur þessi breyting tekið allt frá nokkrum vikum og upp í nokkur 

ár bæði í líkamlegum og félagslegum þroska. Á þessu tímabili ævinnar myndar 

einstaklingurinn sjálfsskilning sinn og verður þar með virkur þátttakandi í 

samfélaginu (Priestley, 2003).  

Á unglingsárunum verða miklar vitsmuna- , siðferðis- og líkamlegar 

breytingar hjá unglingum. Kynþroski stúlkna miðast oft við það þegar þær 

byrja fyrst á blæðingum og hjá strákum þegar þeir fá sáðlát. Kynþroski fatlaðra 

ungmenna byrjar ekki seinna en hjá ófötluðum jafnöldrum þeirra með 

undantekningum um sérstök heilkenni sem geta valdið því að kynþroski byrji 

annaðhvort fyrr eða seinna. Mikilvægt er að útskýra vel fyrir fólki á þessum 

aldri hvað það er sem er að gerast í þeirra líkama svo þau séu vel undirbúin 

fyrir það sem koma skal. Þetta tímabil er afar viðkvæmt hjá ungmennum og er 

hætta á að unglingar upplifi þessar breytingar á neikvæðan hátt og taki 

neikvæða afstöðu til eigin líkama sem getur haft áhrif á viðhorf þerra til kynlífs 

og samveru (María Jónsdóttir, 2010). 

Fatlað fólk hefur í gegnum tíðina þurft að upplifa neikvæða stimplun 

(e.stigmatization) sökum þeirrar fötlunar og er ennþá í dag hægt að finna 

þetta viðhorf bæði í fjölmiðlum og daglegum umræðum. Þetta viðhorf tengist 

læknisfræðilegum sjónarhornum á þann veg að einblínt er á skerðingu 

einstaklingsins frekar en hann sem manneskju. Með stöðugri umfjöllun sem 

einblínir á fötlun viðkomandi frekar en þátttöku hans í samfélaginu er verið að 
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brjóta niður sjálfsmynd fatlaðs fólks og þeim látið líða eins og annars flokks 

þjóðfélagsþegnum. Með þessari stimplun er verið að hafa áhrif á þeirra 

samfélagslegu þátttöku og viðhorf annarra í garð fatlaðs fólks (Brodwin og 

Frederick, 2010). 

Sjálfsskilningur mótast einnig í gegnum þátttöku í unglingamenningu. 

Með því að taka þátt í unglingamenningu skapa unglingar sér ákveðinn stíl 

sem aðgreinir þá frá öðrum hópum samfélagsins. Þetta eru þættir eins og 

klæðaburður, tónlist, hárgreiðsla og ýmislegt annað. Með því að prófa sig 

áfram mótast sjálfsskilningur unglinga og heldur áfram að þróast en mikilvægt 

er að unglingar fái viðeigandi stuðning til að byggja upp sterkan sjálfsskilning 

(Gestur Guðmundsson, 2008; Santrock, 2007). 

5.1 Sjálfsskilningur 

Mikilvægur hluti unglingsára er þróun sjálfsskilnings. Samspil margra þátta 

koma að mótun sjálfsskilning unglinga eins og félagahópur, fjölskylda, 

menning, tómstundir og fjölmiðlar (Santrock, 2007). Unglingur sem býr yfir 

sterkum sjálfsskilningi er mun sjálfstæðari en unglingur sem býr yfir veikum 

sjálfsskilningi og mótast líf unglinga af því hversu sterkan sjálfsskilning þeir 

hafa. Þeir sem búa yfir sterkum sjálfsskilningi eiga auðveldara með að eignast 

vini og þar með er vinahópur þeirra mun stærri en hjá þeim sem búa yfir 

veikum sjálfsskilningi. Með því að hafa sterkbyggðan sjálfsskilning eru meiri 

líkur á því að einstaklingur verði virkur í félagslífi og hann er líklegri til að búa 

yfir þeim eiginleika að geta tekist á við streitu og vandamál að því tagi. Minni 

líkur eru á þunglyndi meðal þeirra sem búa yfir sterkum sjálfsskilningi en 

líklegra er að unglingur með veikan sjalfsskilning greinist með þunglyndi 

sökum slakari aðlögunarhæfni og lítils frumkvæðis og sjálfstæðis (Elín Díanna 

Gunnarsdóttir og Jóhanna Bergsdóttir, 2006). 

Á unglingsárunum tekur líkaminn miklum breytingum og eins og áður 

kom fram fara hugsanir einstaklingsins að breytast. Samkvæmt 

sálkönnunarkenningu Erikson skiptist þroskaferlið upp í átta stig og fjórða stig 

þroskaferlisins nær yfir aldurstímabilið 12 til 19 ára en það fjallar um 

sjálfsskilning og sjálfsskilningarrugling. Á þessu tímabili telur Erikson að 
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unglingar séu að ákveða hverjir þeir eru, hvað þeir vilja gera í þeirra lífi ásamt 

fleiri stórum ákvörðunum. Hann leggur áherslu á að unglingar þurfi að fá að 

prófa sig áfram til að ná upp á næsta þroskastig. Það er algengt að fatlaðir 

unglingar fái ekki sömu tækifæri og ófatlaðir unglingar til þess að prófa sig 

áfram og getur það haft áhrif á veikan sjálfsskilning. Mikill ruglingur fylgir þeim 

líkamlegu, andlegu og félagslegu breytingum sem verða á kynþroskaskeiðinu 

og telur Erikson að einstaklingur sem ekki nær að mynda sterkan sjálfsskilning 

á þessu stigi geti lent í því að staðna í þroskaferlinu. Félagsleg gjá er eitt af 

lykilhugtökum Erikson en þar talar hann um gjá sem myndast á milli öryggis 

barnæsku og sjálfstæðis unglingsára. Þar á hann við að börn eru undir 

verndarvæng foreldra sinna í barnæsku en þurfa svo að mynda sér sínar eigin 

stefnur og skoðanir á unglingsárunum. Algengt er að fatlaðir unglingar séu 

lengur undir verndarvæng foreldra sinna og og samkvæmt kenningu Erikson 

eykur það hættu á að staðna í þroska  (Santrock, 2007; Shaffer og Kipp, 2002). 

Á unglingsárunum er mikilvægi félagahópa meiri en á nokkrum öðrum 

tímapunkti í lífinu. Fatlað fólk er oft undir verndarvæng foreldra sinna og 

missa þar með af því að mynda félagsleg tengsl meðal ófatlaðra jafnaldra 

sinna. Einnig hefur samband við foreldra mikið að segja varðandi sjálfsskilning 

unglinga. Áhrif foreldra á uppeldishætti unglinga hefur mikil áhirf á mótun 

sjálfsskilning unglinga. Þeir foreldrar sem nota leiðandi uppeldishætti stuðla 

að jákvæðri þróun sjálfsskilnings með hlýju, hæfilegum kröfum, stuðningi og 

með því að leyfa unglingum að vera virkir í ákvörðunartökum. Þeir foreldrar 

sem nota skipandi eða afskiptalausa uppeldishætti eru líklegri til að draga úr 

jákvæðum sjálfsskilningi með því að styðjast við refsingar eða skipanir í sínu 

uppeldi ásamt því að hafa enga umsjón með uppeldinu (Shaffer og Kipp, 2002; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur Geir Hafsteinsson, 1998).  
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6 Kynheilbrigði fatlaðs fólks 

Í þessum kafla verður fjallað um kynverund og þá staðalímynd sem fatlað fólk 

hefur þurft að búa við þegar kemur að því að vera álitin kynvera og hvernig 

fatlað fólk hefur verið útundan í umræðunni um kynlíf og fræðslustarf sem við 

kemur því. Í tengingu við það verður fjallað um hvað veldur því að fatlað fólk 

er í meiri áhættu en aðrir á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun. Einnig 

verður skoðuð sú áhætta sem felst í skorti á kynfræðslu meðal fatlaðs fólks og 

hvaða afleiðingar það hefur í för með sér. Að lokum verður gert grein fyrir gildi 

forvarna og skorti á framboði af kynfræðsluefni á auðlesnu máli.  

6.1 Kynverund (e.sexuality) 

Kynverund er nýtt orð í íslensku og varð til út frá hugtakinu sexuality meðal 

íslenskra fræðimanna. Kynverund er grundvallar eiginleiki mannsins hvað 

varðar kynhneigð, frjósemi, kynvitund og tilfinningar. Kynverund er samspil 

menningarlegra, sálrænna, félagslegra og líffræðilegra þátta sem lætur okkur 

leita eftir ást, alúð og hlýju. Það gerum við með tilfinningum, skoðunum, 

hugsunum og í samskiptum okkar við aðra (María Jónsdóttir, 2010). 

Fatlað fólk hefur í gegnum árin verið talið kynlaust og þar með orðið að 

vissu leyti útundan hvað varðar kynfræðslu. Í rannsókn sem Kristín 

Björnsdóttir (2011) gerði á upplifun og skilningi kvenna með þroskahömlun á 

kynverund og sjálfræði kom í ljós að konur með þroskahömlun verða fyrir 

ýmsum hindrunum hvað varðar þeirra sjálfræði og þær ákvarðanatökur sem 

fylgja þeirra daglega lífi. Í rannsókninni voru einnig skoðaðir þeir 

menningarbundnu og félagslegu þættir sem stuðla að mótun einstaklingsins 

og reynslu í daglegu lífi. Þær konur sem tóku þátt í rannsókninni lýstu því 

hvernig þeirra aðgengi að fullorðinshlutverkum er takmarkað og að litið sé á 

þær sem börn að eilífu og algjörlega kynlausar verur eða taldar vera með 

óstjórnanlega kynhvöt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að konur 

með þroskahömlun hafi alla burði til þess að taka eigin ákvarðanir sé þeim 

gefinn tími til athafna og upplýsingar sem gagnast þeim á þeirra vettvangi . 
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6.2 Kynfræðsla (e. sex-education). 

Gerðar hafa verið rannsóknir meðal fatlaðs fólks á Íslandi um kynverund 

fatlaðs fólks þar sem skoðuð er þekking þeirra á efni tengdu kynfræðslu. Mikill 

skortur hefur verið á kynfræðslu fatlaðs fólks í gegnum tíðina og þörfin mikil á 

áframhaldandi fræðlsu, sem er í takt við ríkjandi hugmyndir í nútíma samfélagi 

(Ágústa Björnsdóttir og Eva Þórdís Ebenezdóttir, 2011; Freyja Baldursdóttir og 

Eiríkur Sigmarsson, 2012; Kristín Björnsdóttir, 2011). 

 Kynfræðsla er eitthvað sem við erum stöðugt að læra allt æviskeiðið. 

Með kynfræðslu er verið að veita ungu fólki skilning og þekkingu á kynlífi og 

þar með undirbúa það undir heilbrigt kynlíf og sambönd í framtíðinni. 

Kynfræðsla nær yfir margvíslega þætti sem varða kynlíf svo sem kynþroska, 

hlutverk kynjanna, frjósemisheilbrigði og persónuleg- og tilfinningaleg 

sambönd (María Jónsdóttir, 2010). 

Síðustu tvo áratugi hefur vettvangur fræðslu og umönnunar barna og 

ungmenna vaxið til muna. Aukin þekking okkar, meðferðir, aðferðir og þróun 

tækninnar hefur leitt til verulegra breytinga á því sem við vitum og gerum í 

dag. Þrátt fyrir það er enn mikil vinna fyrir höndum í þeirri baráttu. Mikilvægt 

er að efla forvarnir enn frekar og halda umræðunni um þessi málefni á lífi í 

þjóðfélaginu (Longo, 2003). 

 Kynferðisbrotum hefur fjölgað hér á landi á síðustu árum. Mikið hefur 

verið fjallað um kynferðislegt ofbeldi á síðastliðnum mánuðum í fjölmiðlum og 

við það hefur komið fjöldinn allur af málum inn á borð lögreglunnar og eru 

mörg þeirra margra ára gömul. Þessi aukning á kærum á kynferðisafbrotum 

má rekja til þess að opinber umfjöllun um kynferðisafbrotamál hefur aukist 

verulega undanfarna mánuði og ár. Með þessari auknu umræðu um 

kynferðisafbrot er samfélagið orðið meðvitaðra um alvarleika þeirra og þar 

með hefur vitundarvakningin aukist (Helgi Gunnlaugsson og Snorri Örn 

Árnason, 2010). 

Með tilkomu nýrrar tækni og samskiptaleiða fylgja gjarnan auknar 

hættur. Þessar hættur erum í ýmsum formum og leynast víða og geta tekið á 

sig ýmiss form. Með tilkomu og stöðugri þróun internetsins er mun 

auðveldara fyrir afbrotamenn að nálgast persónuupplýsingar um þætti eins og 
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fjárhag, búsetu eða félagslega stöðu. Með þessari hröðu þróun netheima er 

erfitt að hafa eftirlit með afbrotamönnum sem veldur því að hætturnar 

leynast víða. Kynferðisafbrotamenn hafa nú í dag mun greiðari aðgang að 

samskiptum við ungmenni í gegnum samskiptasíður á borð við facebook og 

twitter. Með auknu eftirliti og fræðslu foreldra er hægt að stuðla að öryggi 

barna og ungmenna og beina þeim frá þeim hættum sem geta leynst á 

veraldarvefnum (Ágústa Björnsdóttir og Eva Þórdís Ebenezdóttir, 2011).  

Eftir að hafa kynnt mér það fræðsluefni um kynferðislegt ofbeldi sem 

er í boði á auðlesnu máli tók ég eftir miklum skorti. Eins og áður kom fram er 

fatlað fólk í meiri áhættu en ófatlað fólk á að verða fyrir kynferðislegri 

misnotkun einhvern tíman á þeirra lífsleið. Sökum þess er mikilvægt að hefja 

fræðslu snemma og viðhalda henni jafnt og þétt svo hægt sé að minnka líkur á 

því að fatlað fólk verði fyrir kynferðislegri misnotkun.  

Unglingsárin er tímabil þar sem einstaklingur er að upplifa nýja hluti 

bæði félagslega og líkamlega. Þessi tímamót í lífi einstaklings eru viðkvæm og 

mikilvægt er að unglingar fái að upplifa þær breytingar sem verða á lífi þeirra á 

sem heilbrigðstan máta. Fötluð börn og ungmenni verða oft útundan í 

kynfræðslu og skortur er á fræðsluefni um kynferðislegt ofbeldi fyrir fatlað 

fólk. Einstaklingur sem ekki hefur fengið fræðslu um þær hættur sem geta 

stafað af kynferðisafbrotamönnum, fræðslu um einkasvæðin og hverjir það 

eru sem mega koma við þau, eru mun aðgengilegri fyrir misnotkun en aðrir. 

Að fræða einstaklinga er besta forvörnin gegn kynferðislegu ofbeldi og eiga 

allir að hafa sömu tækifæri á kynfræðslu.  

6.3 Áhættuhópar 

Samspil ýmissa þátta veldur því að fatlað fólk er í sérstakri áhættu á að verða 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Í rannsókn MacCarthy (1999) kemur í ljós að í 

mörgum tilfellum veit fatlað fólk sem eru þolendur kynferðismisnotkunar ekki 

hvað það er sem fellst í misnotkun og gera sér þar með ekki grein fyrir því að 

misnotkun hafi átt sér stað. Þessi vanþekking á kynferðislegri misnotkun getur 

valdið ruglingi meðal fatlaðs fólks sem skortir hæfni til þess að greina hvenær 
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á að samþykkja og hvenær á ekki að samþykkja kynmök (María Jónsdóttir, 

2010). 

Önnur ástæða fyrir því að fatlað fólk er líklegra til að verða fyrir 

kynferðislegri misnotkun er lágt sjálfsmat og þar með skortur á að standa á 

rétti sínum. Því fylgir að fólk verður bjargarlaust og þarf þar með að reiða sig á 

aðra, svo sem starfsfólk og aðra þjónustuaðila og bera oft mikið traust til 

þeirra. Þar af leiðandi verður fatlað fólk sem er með lágt sjálfsmat mun 

auðveldara skotmark kynferðisafbrotamanna. Fatlað fólk býr oft yfir hræðslu 

við að tilkynna misnotkun eftir að hún hefur átt sér stað þótt þolandinn hafi 

fullan skilning á því sem hafi gerst. Einnig getur myndast hræðsla meðal 

þolenda við þær aðstæður sem geta fylgt í kjölfar þess að tilkynna misnotkun 

til dæmis að reita gerandann til reiði. Aðrir þættir eins og samviskubit, skömm 

eða óvissa hvert skal leita eru einnig ástæður fyrir því að misnotkun er ekki 

tilkynnt (María Jónsdóttir, 2010; Sobey, 1994). 

6.4 Forvarnir 

Forvarnir er mikilvægur þáttur í almennri lýðheilsu sem við kemur ýmsum 

þáttum samfélagsins. Mikil áhersla er lögð á áfengis og vímuefnavarnir meðal 

barna og ungmenna en einnig hefur verið unnið mikið með forvarnarstarf 

tengdu einelti og kynferðisofbeldi hjá sveitarfélögum landsins. Forvörnum 

hefur verið skipt í þrjú stig eftir eðli þeirra. Fyrsta stig forvarna er þegar 

einstaklingur lifir heilbrigðum lífsstíl til að fyrirbyggja frekari erfiðleika á 

lífsleiðinni. Annað stig forvarna felur í sér nánari athuganir á frumstigi vandans 

áður en hann veldur meiri skaða. Þegar á þriðja stig er komið byggjast 

forvarnir á meðferðum eða endurhæfingu (Lyons og Chamberlain, 2006).  

 Aukning hefur verið undanfarin ár á forvörnum í grunn- og 

framhaldsskólum landsins þar sem kynfræðsla er orðin hluti af 

lífsleiknikennslu en það fer þó eftir kennurum hversu umfangsmikil 

kynfræðslan er. Lítið framboð er á efni um kynfræðslu á einföldu formi. 

Breiður nemendahópur veldur því að þörfin á fjölbreyttara vali á kennsluefni 

um kynferðislegt ofbeldi er mikil og er einstaklingsmiðað nám í lífsleikni jafn 

mikilvægt og í öðrum áföngum innan skólakerfisins. Mikilvægt er að vinna eftir 
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félagslegum sjónarhornum á fötlun þegar kemur að námi eða fræðslu og 

mæta þörfum hvers nemanda fyrir sig svo hann geti nýtt sér þær upplýsingar 

sem honum eru veittar á sem skilvirkastan máta.  

Í rannsókn Maríu Jónsdóttur (2010) er rætt við foreldra fólks með 

þroskahömlun sem talar um að aukin þörf er á fræðsluefni um kynfræðslu á 

auðlesnu máli. Þar kemur einnig fram meðal ungmenna með þroskahömlun og 

kennara þeirra að þörf er á fjölbreyttara efni hvað varðar kynfræðslu. 
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7 Lokaorð 

Helsta ástæðan fyrir því að ég ákvað að leggjast í vinnu við þetta verkefni var 

sú að ég tel að skortur er á efni um kynferðislegt ofbeldi á auðlesnu máli fyrir 

ungmenni sem eru á kynþroskaaldri. Það sem ég lærði við gerð þessarar 

greinargerðar var að fatlað fólk er mun líklegra til að verða fyrir 

kynferðismisnotkun en aðrir vegna samspils margra þátta. 

Kynferðisafbrotamenn sjá fatlað fólk sem auðveld fórnarlömb fyrir 

kynferðisafbrot og sækjast þar af leiðandi í stöður þar sem auðvelt er að vinna 

traust þeirra. 

Að verða fyrir kynferðisofbeldi er eitthvað sem enginn einstaklingur 

ætti að þurfa að ganga í gegnum. Það er mín von að þessi bæklingur komi 

ungmennum með þroskahömlun að einhverju gagni og að hann vekji upp 

umræðuna um kynferðislegt ofbeldi. Mér finnst mikilvægt að halda þessari 

umræðu gangandi í okkar samfélagi ekki aðeins sem þroskaþjálfi heldur sem 

karlmaður í þeirri starfsstétt. Með minni umfjöllun um þetta málefni vil ég 

vekja athygli á málstaðnum og brýna fyrir mikilvægi þess að kennarar, 

foreldrar og aðrir aðstandendur haldi umræðunni um kynferðisofbeldi á lífi 

svo fatlað fólk verði meðvitað um þær hættur sem þar leynast.  

Það sem vakti hvað helst athygli mína var hversu lítið efni er til á íslandi 

sem varðar kynferðisafbrot á fötluðu fólki. Eins og áður kom fram er fatlað 

fólk í mun meiri áhættu en aðrir á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun sem 

ýtir enn frekar undir þörfina á rannsóknum á þessum málum. Með frekari 

rannsóknum skapast meiri umræða um málefnið og er þá líklegra að frekari 

forvarnarstarf fer í gang sem snýr að kynferðisofbeldi á fötluðu fólki.  

Mikilvægt er meðal fagfólks á borð við kennara og þroskaþjálfa sem 

starfa í tengslum við fatlað fólk, og þá ekki síst fötluð börn og ungmenni, að 

veita fræðslu og ráðgjöf sem stuðlar að auknu öryggi. Í siðareglum 

þroskaþjálfa segir að þroskaþjálfi skal beita fagþekkingu sinni til þess að bæta 
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lífsskilyrði og lífsgæði skjólstæðinga sinna ásamt því að standa vörð um 

réttindi hans og nauðsynlegt er að uppfylla það.  
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