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Ágrip (útdráttur) 

Þessi ritgerð fjallar um kynferðislega misnotkun á fötluðum stúlkum og konum. Í þessari 

ritgerð er verið að skoða hvað einkennir kynferðislegt ofbeldi gegn fötluðum stúlkum og 

konum, hvers eðlis ofbeldið sé og hverjir séu gerendur. Tíðni misnotkunar á fötluðum 

konum virðist vera mjög há, ef marka má rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis. Með 

þessari ritgerð er einnig verið að benda á að íslenskar rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi á 

fötluðum konum skortir. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru mjög alvarlegar og þá 

sérstaklega hjá fötluðum konum. Eins og ófatlaðar konur, segja þær ekki frá og vita ekki 

alltaf hvert þær eiga að leita. Sjónum er beint að forvörnum og fræðslu, hvernig hún er og 

hvað sé í boði. Þroskaþjálfar eiga og geta aðstoðað fatlaðar konur í leit þeirra að bæði 

réttlæti og úrræðum. Athvörf eru nokkur svo sem Stígamót og Kvennaathvarfið, og 

þroskaþjálfar verða að þekkja þau og geta beint fötluðum konum þangað.  
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Formáli 

Ég vil þakka öllum þeim sem studdu mig við gerð þessarar ritgerðar; án ykkar hefði hún 

ekki orðið til. Maggi, Erla, Guðný, Jóhanna, Bryndís og Sunna, þið eruð best.  

Og Sigrún. 
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Inngangur  

Þegar þriðja árið mitt í þroskaþjálfafræðum rann upp fór ég í áfanga hjá Kristínu 

Björnsdóttur sem heitir „Fatlað fólk í kynjuðu samfélagi“ og fjallaði meðal annars um 

hvernig það væri að vera fötluð kona í nútíma samfélagi. Þá komst ég að því hversu 

varnarlitlar fatlaðar konur eru gagnvart kynferðislegu ofbeldi og hversu lítið er talað um 

það. Þetta stakk mig og því ákvað ég að reyna að leggja mitt af mörkum til að auka 

umræðuna og vekja athygli á þessu vandamáli.  

Umræðan um kynferðislegt ofbeldi hefur opnast meira undanfarin misseri og þá 

sérstaklega á þessu ári í kjölfar frétta af skelfilegri misnotkun á bæði konum og börnum. 

Hins vegar skortir víðtækari umræður um kynferðislegt ofbeldi gegn fötluðum konum. 

Umræðan mætti vera opnari, en ekki feimnismál sem ýtt er undir teppið og þaggað niður. 

Það er mikilvægt að hlusta betur á raddir fatlaðra kvenna, gefa þeim möguleika á að tjá sig 

og taka mark á þeim þegar þær segja frá reynslu sinni. Í þessari ritgerð er sjónum beint að 

kynferðisofbeldi gegn fötluðum stúlkum og konum og leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hvað einkennir kynferðislegt ofbeldi gegn fötluðum stúlkum og konum og hvers 

eðlis er það?  

 Hvar á kynferðislegt ofbeldi sér stað, hverjir eru gerendur, hver er tíðnin og hver er 

meðferð og viðbrögð við kynferðislegu ofbeldi? 

 Hvernig er forvörnum og fræðslu háttað hjá fötluðum stúlkum og konum? 

 Hvaða hlutverki geta þroskaþjálfar sem fagstétt gegnt í þessum málum? 

 

Í þessari ritgerð mun ég byrja á að fjalla um lög og reglur. Ég skoða samning 

Sameinuðu þjóðanna og einnig hvernig stefnumótun er háttað hér á landi varðandi málefni 

fatlaðs fólks. Einnig mun ég fjalla um lög um málefni fatlaðra og að fatlað fólk á sér 

réttindagæslumann. Þolendur kynferðislegs ofbeldis í þessari ritgerð eru fatlaðar konur. Ég 

mun einnig skoða hvaða afleiðingar kynferðisleg misnotkun getur haft á þær. Síðan ræði ég 

um gerendur, hverjir þeir eru og hvar þeir beita ofbeldinu, þ.e. hvar fatlaðar konur eru í 

hvað mestri hættu. Athvörf og úrræði eru nokkur en mættu eflaust vera fleiri og skilvirkari 

fyrir fatlaðar konur. Síðan fjalla ég um hvernig þroskaþjálfar geta nálgast þetta vandamál 
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og hvernig þeir geta hjálpað til bæði við forvarnir og meðferðir. Einnig er kynfræðsla 

mikilvæg og segi ég stuttlega frá því hvernig henni er háttað í nokkrum framhaldsskólum, 

svo og óformlegri kynfræðslu.  

Í lokin eru svo samantekt, niðurstöður og lokaorð.  
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1. Lög og reglur 

Í þessum kafla verður fjallað um lög og reglur sem vert er að íhuga þegar skoðaður er 

réttur fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs og meiri lífsgæða. Skoðað verður hvernig stefnumótun 

í málefnum fatlaðs fólks er háttað. Einnig verður fjallað um lög um málefni fatlaðra, svo 

og réttindagæslumann fatlaðs fólks, sem það getur leitað til ef því finnst að á sér hafi verið 

brotið.    

1.1. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Íslendingar stigu það skref í mars árið 2007 að skrifa undir Samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks, sem er viðurkenning á réttindum og sjálfstæði fatlaðs fólks, en 

þeir eiga eftir að stíga skrefið til fulls með því að lögfesta þennan samning. En þó svo að 

ekki sé búið að því er unnið eftir honum og hefur hann mikil áhrif á stefnumótun og 

þjónustu við fatlað fólk. Grunngildi samningsins byggja á að sjálfræði fatlaðs fólks sé 

viðurkennt og að það hafi fullan sjálfsákvörðunarrétt (Kristín Björnsdóttir, 2011). Í fyrstu 

grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir:  

„Markmiðið með samningi þessum er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra 

mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda og 

tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi þess“ 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2007).  

Því verður stefnumótun og lagasetningar að miðast við samninginn. Ísland hefur 

með þessum samningi skuldbundið sig til að aðhafast ekkert sem gæti brotið í bága við 

hann (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009). 

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er tekið fram að 

fatlaðar konur og stúlkur séu í mikilli hættu á að vera misþyrmt, vera vanræktar eða vera 

þolendur ofbeldis jafnt innan heimilis sem utan. Í 6. greininni um fatlaðar stúlkur og konur 

er tekið fram að aðildarríki samningsins eigi að gera allar þær ráðstafanir til þess að tryggja 

að konur fái notið sín til fulls og að þær hafi frumkvæðisrétt þannig að þær geti nýtt sér þau 

mannréttindi sem þessi samningur felur í sér fyrir þær (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Það er 

ekki að ástæðulausu sem þetta er sérstaklega tekið fram í samningnum. Rannsóknir virðast 

því miður staðfesta að fatlaðar stúlkur og konur séu í mikilli hættu á að verða fyrir 
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kynferðislegu ofbeldi og mun ég fjalla um nokkrar þessara rannsókna hér, bæði íslenskar 

og erlendar.  

Í 16. grein samningsins segir að fatlað fólk eigi sama rétt á líkamlegum jafnt sem 

andlegum bata og ófatlað fólk, ef það hefur orðið fyrir misnotkun af einhverju tagi 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2007).  

1.2. Stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks 

Þann 23. nóvember árið 2010 var undirritað samkomulag um að málefni fatlaðs fólks yrðu 

færð til sveitarfélaganna frá ríkinu og hefur áhersla á mannréttindi og jafnrétti verið aukin 

með því. Allir sem koma að málefnum fatlaðs fólks þurfa að þekkja þetta samkomulag, 

sérstaklega þroskaþjálfar sem vinna náið með fólki með þroskahömlun og fötluðu fólki að 

bættum lífskjörum fyrir það. Í samkomulaginu eru nýjar áherslur sem undirstrika að virða 

beri mannréttindi fatlaðs fólks og tryggja því jafnrétti á við aðra þegna landsins. Þetta 

samkomulag var svo staðfest 1. janúar 2011. Þá færðist þjónusta við fatlað fólk frá ríki til 

sveitarfélaga (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009).  

 

Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 

2014 hefur verið samin og skiptist hún í átta málasvið og innan hvers þeirra eru þrjú til átta 

verkefni með skilgreindu markmiði. Markar hún stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks og 

virðist sem mikil vinna hafi verið lögð í hana. Komið er að mjög mörgum sviðum í lífi 

fatlaðs fólks og augljóst er að fram til ársins 2020 verður nóg að gera í málefnum sem 

varða fatlað fólk. Í grein F, sem fjallar um jafnrétti, segir:  

Alþingi ályktar að þar sem margvíslegar hindranir í umhverfinu og 

samfélagsgerðinni standi í vegi fyrir því að fatlað fólk öðlist jafnrétti á Íslandi og 

margt fatlað fólk upplifi fordóma og þekkingarleysi vegna fötlunar sinnar, og geti 

auk þess glímt við fleiri en eina tegund mismununar, svo sem vegna aldurs, 

kynferðis, uppruna eða kynhneigðar, verði brugðist við af fullri alvöru, meðal 

annars með því að fara að alþjóðlegum mannréttindasamningum sem Ísland hefur 

undirritað og aðlaga bæði íslenska löggjöf og framkvæmd í þessu skyni (Þingskjal 

682., 2011-2012). 
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Fordómarnir eru ekki síst að fötluðum konum sé ekki trúað ef þær reyna að segja 

frá ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir. Fordómarnir koma í veg fyrir að þessar konur fái að 

segja frá upplifun sinni og geti þá í kjölfarið öðlast betra líf, frekar en að þurfa að burðast 

einar með þessa hræðilegu lífsreynslu. Þetta er skref í átt að fullkomnun Samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Ágústa Björnsdóttir og Eva Þórdís 

Ebenezersdóttir, 2011). 

Í grein D í tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 

fólks til ársins 2014, ályktar Alþingi að fatlað fólk, börn og fullorðnir, hafi rétt á eins góðri 

heilbrigðisþjónustu og til er, að sú þjónusta sé fyrirbyggjandi og sérhæfð og að fatlað fólk 

hafi sama aðgengi að heilbrigðisþjónustunni og ófaltað fólk. Í grein D.4., sem fjallar um 

sértækan vanda, stendur: „Að þróa úrræði til að mæta sértækum vanda fatlaðs fólks í 

tengslum við alvarlega sjúkdóma, lífsstíl og ofbeldi“ (Þingskjal 682., 2011-2012) Tveir 

starfshópar eiga að sjá um þessi mál og á annar þeirra að koma með tillögur að því hvernig 

hindra megi ofbeldi gagnvart fötluðu fólki og hvernig eigi að styðja það fólk sem orðið 

hefur fyrir ofbeldi. Tillögurnar eiga að vera tilbúnar í lok 2013 (Þingskjal 682., 2011-

2012). 

Það er fötluðum konum nauðsynlegt að markviss vinna að því að koma í veg fyrir 

ofbeldi gegn þeim hefjist nú þegar. Með þessari stefnumótun kemur sú aðstoð sem þær 

þurfa virkilega á að halda. Þær þurfa að fá að vita að til séu úrræði sem þeim standi til boða 

sem geti hjálpað þeim og ráðlagt þeim um hvernig þær eigi að fást við ofbeldið sem þær 

hafa orðið fyrir.  

 

1.3 Lög um málefni fatlaðs fólks 

Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59 frá 1992, eiga að tryggja að fatlað fólk geti lifað í takt 

við það sem samfélagið býður upp á, þ.e. að það hafi sömu lífskjör og aðrir og geti lifað 

eðlilegu lífi í sínu samfélagi. Lögin sem nú eru í gildi voru að einhverju leyti aðlöguð árið 

2010, frá lögum um málefni fatlaðs fólks, frá árinu 1992. Í lögum um málefni fatlaðs fólks 

segir að fatlað fólk eigi að fá þá þjónustu sem geri því mögulegt að bæði lifa og starfa í 

samfélagi þess. Fatlað fólk á rétt á þeirri grunnþjónustu sem í boði er, s.s. sálfræðiþjónustu, 

og það á rétt á að sækja sér ráðgjöf og félagslega þjónustu, ef það þarf á því að halda . 

Eins og í stefnumótuninni er með þessum lögum einnig verið að leggja áherslu á að 

aðstoða fatlað fólk að leita sér hjálpar ef það hefur orðið fyrir áfalli. En þó svo að þessi lög 
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hafi verið löguð að Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er ekki enn 

búið að lögfesta samninginn og því ber Alþingi ekki að taka honum sem lögum.  

1.4 Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 

Í lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011, segir að ef brotið hefur verið á 

fötluðu fólki getur það leitað til réttindagæslumanns. Hann er bundinn trúnaði og á að 

fylgja fötluðu fólki í gegnum ferlið, eins og til lögfræðings eða í yfirheyrslur hjá 

lögreglunni. Í 6. grein laga um réttindagæslumann fatlaðs fólks stendur að þeim sem vinna 

með fötluðu fólki sé skylt að tilkynna það réttargæslumanni ef þá grunar að það hafi orðið 

fyrir einhvers konar órétti. Einnig er hinn fatlaði í fullum rétti til að gera slíkt hið sama, 

þ.e. fara til réttindagæslumanns með sín mál. Svo getur réttindagæslumaður tekið upp mál 

á sitt eindæmi ef hann verður var við að brotið hafi verið á rétti fatlaðs fólks. Síðan 

aðstoðar réttindagæslumaðurinn hinn fatlaða einstakling til að sækja réttar síns. 

Í fjórða kafla þessara laga 7. gr. er fjallað um rétt fatlaðs fólks til að tilnefna sinn 

eigin talsmann. Þetta er einstaklingur sem getur verið í samskiptum við réttargæslumann 

fyrir hönd hins fatlaða einstaklings. Enn fremur segir: „Allar ráðstafanir persónulegs 

talsmanns skulu gerðar í samráði við og með samþykki hins fatlaða einstaklings og 

einvörðungu með hagsmuni hans að leiðarljósi.“ 

Í þessari reglugerð er einnig sérkafli um nauðung. Samkvæmt orðabók merkir orðið 

nauðung aðhald, kúgun, pressun og þvingun. Í 11. gr. segir: „Nauðung samkvæmt lögum 

þessum er athöfn sem skerðir sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og fer fram gegn vilja hans 

eða þrengir svo að sjálfsákvörðunarrétti hans að telja verði það nauðung þótt hann hreyfi 

ekki mótmælum.“ Þessi kafli ætti að vera meira afgerandi varðandi kynferðislegt ofbeldi. 

Minnst er á líkamlega valdbeitingu og dæmi tekið um að fatlaður einstaklingur geti valdið 

sjálfum sér eða öðrum sjálfsskaða. Þessi dæmi eru hins vegar ekki í anda þess að þessi lög 

eigi að verja og styðja fatlað fólk, heldur virðist sem það sé sjálft gert ábyrgt fyrir því ef 

það verður fyrir kynferðislegri misnotkun.   

 

Samantekt 

Í þessum kafla hef ég fjallað um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

hvað hann felur í sér. Einnig hef ég rætt um stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks, svo og 

lög um málefni fatlaðs fólks. Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk tóku gildi árið 2011 og 
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eru að mínu mati nauðsynleg og þá sérstaklega til að aðstoða þær fötluðu konur sem orðið 

hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi og misnotkun. Í næsta kafla mun ég fjalla um fatlaðar 

konur sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi og afleiðingar þess.  
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2. Þolendur kynferðislegs ofbeldis 

Í þessum kafla mun ég skoða hvernig og hvers vegna fatlaðar konur eru í meiri hættu en 

ófatlaðar konur að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Því miður er misnotkun á fötluðum 

konum staðreynd en ekki undantekning. Þær eru í meiri hættu en ófatlaðar konur að verða 

fyrir kynferðislegri misnotkun og öðru ofbeldi. Ástæða er til að skoða hvernig þetta getur 

átt sér stað. Segja konurnar ekki frá og eru þær hræddar við að missa aðstoðarfólk sitt ef 

þær segja frá? Einnig verður fjallað um hverjar afleiðingar kynferðisofbeldis eru og að 

nauðsynlegt sé fyrir alla þá sem koma að málefnum fatlaðs fólks að þekkja þær til að geta 

gert sér grein fyrir því að fatlaður einstaklingur hafi orðið fyrir því.  

 

Það er sorgleg staðreynd að fatlaðar konur og stúlkur eru í mikilli hættu á að verða 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Sandra L. Martin, Neepa Ray ofl. (2006) rannsökuðu ofbeldi 

og kynferðislega misnotkun á fötluðum konum í Norður Karólínu.  Þegar þau rýndu í aðrar 

rannsóknir, sáu þau að 5-36% fatlaðra kvenna hefðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og/eða 

kynferðislegu ofbeldi. Í bókinni Women with intellectual disabilities (2000) kemur fram að 

flestar konur, fatlaðar eða ófatlaðar, eiga það sameiginlegt að vera umhugað um fjölskyldur 

sínar, vini sína og samfélag. Fatlaðar konur hafa hins vegar oft átt erfitt með að finna út 

hvar þær tilheyra í samfélaginu sem þær eru hluti af. Það getur verið rakið til þess að þær 

fá ekki þann stuðning sem þær þurfa á að halda til að lifa góðu lífi og að stundum eru 

væntingar og þrár fatlaðra kvenna virtar að vettugi, því að aðrir líta ekki á þær sem konur 

(Johnson og Traustadóttir, 2000).  

Í rannsókn Kristínar Björnsdóttur (2011) um kynverund kvenna með þroskahömlun, 

segja þrjár konur frá kynferðislegri misnotkun sem urðu fyrir og því hvernig tekið var á 

málum þeirra. Einni var ekki trúað, þó svo að hún hafi reynt að kæra misnotkunina. 

Ástæðan var að hennar mati sú að hún er með þroskahömlun. Það kemur fram að þessi 

reynsla situr mjög í henni og ekki síst það að henni var ekki trúað. Þessi kona var misnotuð 

af stjúpföður sínum frá 11 ára til 18 ára aldurs, eða þar til hún fór af heimilinu. Hinum 

tveimur konunum hafði verið nauðgað af starfsmönnum verndaðs vinnustaðar sem þær 

unnu á. Önnur þeirra segir að starfsmaðurinn hafi ekki notað verju, því að hann hafi haft 

aðgang að skýrslum hennar og getað séð að hún hafi farið í ófrjósemisaðgerð. Hún hafði 
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áhyggjur af að hann hefði smitað hana af kynsjúkdómi, en henni var bannað af starfsfólki 

heimilis hennar að segja frá nauðguninni. Þöggunin leiddi svo til þess að konan fann til 

mikillar sektarkenndar og fannst sem nauðgunin hefði verið sér að kenna. Hin konan fékk 

ekki heldur neina aðstoð til að vinna úr þessu ofbeldi en starfsmönnunum var sagt upp 

störfum. 

Michelle McCarthy (2000) segir að konurnar í hennar rannsókn hafi flestar talað 

um kynlífsreynslu sem mestmegnis beinar samfarir. Fáar gáfu til kynna að kynferðisleg 

aðlöðun eða örvun væri forsenda kynlífs með karlmanni, heldur væri forsendan að þeim 

líkaði vel við manninn. Þær þekktu ekki kynferðislega ánægju og fullnægingu. Þeim fannst 

þær þurfa að stunda kynlíf til að halda sambandinu góðu, þó að það veitti þeim ekki 

kynferðislega ánægju. Fyrir þeim var kynlífið bara leið að takmarki. Ótti var þannig 

drifkraftur fyrir kynlífi; konurnar voru hræddar um að maðurinn sliti sambandinu ef þær 

gengjust ekki við kynferðislegum óskum hans (McCarthy, 2000). En á hvaða forsendum er 

þetta kynlíf? Ef konurnar vita ekki hvað gott kynlíf er og vita heldur ekki hvað misnotkun 

er hafa þær varla forsendur til að lýsa upplifunum sínum sem slíkum.  

Sumar konurnar í rannsókn McCarthy (2000) töluðu um að það væru karlarnir sem 

tækju ákvörðunina um eðli sambandsins, hvort það væri platónískt eða kynferðislegt og 

hvort þetta væri í raun aðeins kynlíf en ekki raunverulegt samband. Einhliða ákvörðun 

karlmannsins rímar ansi mikið við einhliða ákvörðun aðila sem beitir kynferðislegu ofbeldi 

– hann ákveður að stunda kynferðislegar athafnir, burtséð frá vilja hins. Þegar konurnar þó 

tilkynna misnotkunina eru fá úrræði, þeim er sjaldan boðinn stuðningur fagaðila eða 

réttargæsluaðila. Þetta gerir fötluðum konum einnig erfiðara fyrir að sjá hvað telst vera 

kynferðisleg misnotkun og hvað ekki. 

Erlendar rannsóknir sýna að einungis tvö prósent nauðgunarkæra eru upplogin. 

Þessar rannsóknir eru í samræmi við þær upplýsingar sem berast frá neyðarmóttöku vegna 

nauðgana, en þar eru eitt til tvö prósent mála byggð á röngum sökum (Anna Bentína 

Hermansen, 2010). 

Þó svo að tíðni kynferðislegs ofbeldis gegn konum með þroskahömlun sé hærri en 

hjá ófötluðum konum og að misnotkunin sé grófari eru þau brot síður tilkynnt. Ef litið er til 

fatlaðra barna sem verða fyrir misnotkun getur vandamál þeirra verið að þau geta ekki tjáð 

sig um það sem gerðist. Skýringin getur einnig verið að ekki sé tekið mark á þeim eða þau 

álitin ómerkilegri en ófötluð börn. Það er sláandi að sjá að um 43% af umönnunarfólki 

fatlaðra barna vissu að verið var að misnota þau. Hjá ófötluðum börnum er þessi tala 11%. 
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Litið var á breytingarnar í fari fötluðu barnanna, eftir að þau urðu fyrir misnotkuninni, sem 

hluta af fötlun þeirra en ekki hugleitt að þau gætu hafa orðið fyrir einhvers konar áfalli 

(Kvam og Braathen, 2008).  

 Rétturinn til góðrar heilsu er í Samningi Sameinuðu þjóðanna um fatlað fólk. Í 25. 

gr. stendur að fatlað fólk hafi rétt á að njóta góðrar heilsu, án þess að vera mismunað vegna 

fötlunar sinnar (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Fatlaðar konur þurfa að hafa aðgang að 

upplýsingum sem varða heilsu þeirra. Aðgangur að upplýsingum er forsenda þess að 

fatlaðar konur haldi heilsu sinni alla ævi. Styðja þarf við þær svo þær geti sjálfar borið 

ábyrgð á heilsu sinni og lifað heilbrigðu og góðu lífi (Murphy og Walsh, 2002). 

Samfélög fara mjög misjafnlega eftir þessum samningi og þá sérstaklega 25. 

greininni. Hafa ber í huga að í 6. gr. samningsins segir að fatlaðar konur þurfi að þola 

margs konar mismunun og að passa verði sérstaklega upp á þær í því tilliti. Í grunngildum 

samningsins kemur einnig fram að fatlaðar konur og stúlkur séu oft í meiri hættu, bæði 

innan heimilis og utan, á að verða fyrir ofbeldi hvers konar, misþyrmingum og vanrækslu 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Því er mikilvægt að huga mjög vel að þessum hópi. Það er 

eins og ekki sé gert ráð fyrir því að fatlaðar konur eignist fjölskyldu eða börn eða að 

kynhlutverk skipti þær ekki máli. Þær eru álitnar kynlausar, hvorki karl né kona, og hafa 

ekki fengið sjálfsögð tækifæri á að vera konur eða takast á við fullorðinshlutverk. Þær hafa 

takmarkað sjálfræði og fara í hið hefðbundna kynhlutverk kvenna til að styrkja stöðu sína 

sem konur (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Lilja Össurardóttir, 2010).  

Í rannsóknarverkefni sem Ágústa Björnsdóttir og Eva Þórdís Ebenezersdóttir 

(2011) gerðu fyrir RANNÍS um kynverund og sjálfræði kvenna með þroskahömlun kemur 

fram að kynjahlutverk og staðalmyndir virðast fastar í sessi hjá konum með þroskahömlun. 

Þeim finnst helsti munurinn á körlum og konum byggjast á hefðbundnum hugmyndum um 

hvaða hlutverkum kynin eiga að gegna. Kristín Björnsdóttir (2009) minnist á það í 

doktorsritgerð sinni að ungt fólk með þroskahömlun gangi frekar inn í hin hefðbundnu 

kynhlutverk en ófatlað ungt fólk. Hún dregur þá ályktun af því að þetta geri það til þess að 

hætt verði að líta á það sem börn að eilífu og það öðlist viðurkennd fullorðinshlutverk í 

samfélaginu.  

Samkvæmt Ástríði Stefánsdóttur (2006) er sjálfræði grundvallarhugtak sem þýðir 

að ráða yfir sjálfum sér. Sjálfræði kvenna með þroskahömlun þarf að virða meira og treysta 

þeim fyrir eigin lífi, þar með talið kynlífi. Leggja þarf áherslu á að veita þeim kynfræðslu, 

svo og jafnréttisfræðslu.  
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Konur með þroskahömlun hafa sömu þörf og sama rétt til kynlífs og ófatlaðar 

konur. Þær vilja, eins og kynsystur þeirra, njóta nálægðar og kynlífs og það er þeirra réttur 

að vera gefið tækifæri til þess. Þær eiga rétt á að vera ekki misnotaðar og vera ekki neyddar 

til að taka þátt í athæfi sem þær vilja ekki. Ekki má þvinga þær til samræðis, frekar en 

ófatlaðar konur (Murphy og Walsh, 2002).  

Því miður er víða pottur brotinn í þessum efnum. Foreldrar gera sér oft ekki grein 

fyrir því hvort unglingurinn þeirra er að stunda kynlíf. Þau gera sér ekki alltaf grein fyrir 

því að barnið þeirra er orðið unglingur með sömu langanir og þrár og ófatlaðir unglingar. 

Foreldrar sumir hverjir vilja ofvernda unglinginn þannig að hann verði ekki fyrir 

kynferðislegri misnotkun (María Jónsdóttir, 2010). Því er svo mikilvægt að reglulegri 

fræðslu um kynlíf sé viðhaldið í skólum. Konum með þroskahömlun er kennt að vera 

sjálfstæðar en oft vilja þessi mál gleymast, s.s. að fræða þær um blæðingar og kynlíf. Í 

sumum samfélögum er gert lítið úr þessum mikilvægu málum þar sem konur með 

þroskahömlun eru annars vegar (Murphy og Walsh, 2002). 

Í rannsókn sem Ágústa Björnsdóttir og Eva Þórdís Ebenezersdóttir gerðu (2011) er 

skoðuð reynsla fatlaðra kvenna af kynfræðslu og hvernig þær upplifa kynlíf, kynferði og 

kyngervi. Því miður finna margar fatlaðar konur fyrir því að þær hafi ekki yfirráð yfir eigin 

líkama og þeim aðstæðum sem þær eru í. Í þessari rannsókn kom það skýrt fram að fatlaðar 

konur vilja meiri kynfræðslu fyrir fólk með þroskahömlun. Þeim finnst að bæta þurfi 

kynfræðsluna, gera hana markvissari og hafa hana á öllum skólastigum. Einnig kemur fram 

að stuðningur og ráðgjöf fyrir konur með þroskahömlun sem orðið hafa fyrir 

kynferðisofbeldi sé ekki nógu góður.  

Þóra Björt Sveinsdóttir félagsráðgjafi vinnur á Stígamótum og segir að fatlað fólk 

og fólk með þroskahömlun geti síður leitað sér aðstoðar. Vinna þurfi meira með því fólki. 

Hún er sammála því að þessi hópur sé í meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi og gæta þurfi 

að réttindum þessa fólks. Stígamót fá til sín nokkur tilfelli á ári þar sem fötluð kona hefur 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. Þær konur fylgja Stígamótum lengi, koma gjarnan ef 

„þær áttu leið hjá“ í kaffisopa og í spjall (Þóra Björt Sveinsdóttir munnleg heimild, 22. 

apríl 2013). 

Þóra segir að Stígamót sinni fötluðum konum en fleiri þeirra mættu koma þangað, 

þar sem að fatlaðar konur séu í meiri áhættu á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun. 

Stígamót sinna fötluðum konum en eru ekki með neinn sérstakan tengilið fyrir fatlað fólk. 

Stundum kemur starfsfólk á sambýlum með fatlað fólk til Stígamóta ef því finnst að 
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einstaklingur hafi gefið til kynna að ekki sé allt sem skyldi. Einnig fá Stígamót til sín 

fatlaðar konur sem hafa óskað eftir því sjálfar, og er mjög mikið lagt upp úr því að mæta 

fólki þar sem það er. Ráðgjafar hafa farið heim til fólks ef því hefur fundist það þægilegra 

eða á erfitt með að koma. Á Stígamótum eru tvö ráðgjafarherbergi með aðgengi fyrir fatlað 

fólk en oft hefur fötluðum konum fundist betra að starfsfólk Stígamóta komi til þeirra, þar 

sem þeim líður oft best heima hjá sér (Þóra Björt Sveinsdóttir munnleg heimild, 22. apríl 

2013). 

Í grunngildum í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur 

fram að fatlað fólk er sundurleitur hópur (Velferðarráðuneytið, e.d.). Fólk er misfatlað og á 

miserfitt með að tjá sig. Því er vert að huga vel að þeim konum sem lítið sem ekkert geta 

tjáð sig um tilfinningar sínar og langanir. Ekki má gleyma því að þær eru fyrst og fremst 

konur. Ekki er alltaf hægt að gera sér grein fyrir því hversu mikið fjölfatlaðar konur skilja 

af því sem sagt er við þær og alltaf þarf að gera ráð fyrir því að þær skilji allt og tala við 

þær eins og fullorðnar manneskjur (Ágústa Björnsdóttir og Eva Þórdís Ebenezersdóttir, 

2011). Þóra Björt bendir á að mjög mikilvægt sé að þegar um þroskaskerðingu er að ræða 

sé talað við fólkið á þess eigin forsendum. Oft fylgir þroskaþjálfi með skjólstæðingum og 

jafnframt gera Stígamót allt sem í þeirra valdi stendur til að láta þeim líða vel sem koma til 

þeirra. (Þóra Björt Sveinsdóttir munnleg heimild, 22. apríl 2013). 

Fram kom í rannsókn Kristínar Björnsdóttur (2011) að konur með þroskahömlun 

vissu ekki alltaf hvert þær ættu að leita ef þær hefðu orðið fyrir einhvers konar misnotkun. 

Úrræði eru til staðar fyrir allar konur en þær verða að vita hvert þær geta leitað. Ástæða er 

til að fræða fatlaðar konur um úrræði eins og Stígamót og að þau samtök standi þeim til 

boða ef þær vilja.  

 Fatlaðar konur geta oft ekki flúið ofbeldið sökum fötlunar sinnar. Einnig geta þær 

átt erfitt með að tjá sig og því getur ofbeldið viðgengist án þess að nokkur viti af því. 

Einnig geta börn verið með í spilinu og hótun um að taka þau frá konunni getur haldið 

henni í skefjum þannig að hún segi ekki frá. Oft hafa ættingjar og nágrannar samband við 

félagsþjónustuna ef þá grunar að fötluð kona hafi orðið fyrir ofbeldi. Þessi mál geta verið 

ansi flókin, því stundum gerir konan sér ekki grein fyrir því að þetta ástand sé ekki eðlilegt 

og að svona eigi sambúð ekki að vera (Haugen, 2009). Þá hefur verið lagt til að sérstakur 

trúnaðarmaður verði skipaður fyrir konurnar. Sá trúnaðarmaður gæti þá náð betur til 

þessara kvenna en starfsmenn félagsþjónustunnar (Haugen, 2009).  
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Konur með þroskahömlun virðast ekki alltaf gera sér grein fyrir því að verið sé að 

beita þær kynferðislegri misnotkun. Upplifun þeirra á atburðinum er ólík ófatlaðra kvenna. 

Ástæðurnar gætu verið nokkrar, t.d. að skortur sé á kynfræðslu, þær hafi ekki eins 

neikvæðar tilfinningar til þess sem gerðist og upplifi misnotkunina ekki jafn alvarlega. 

Einnig getur verið að þær hafi það lágt sjálfsmat að þær þori ekki að leita réttar síns, þær 

eru bjargarlausar og þurfa að reiða sig á starfsfólk, þær eru hræddar um að þeim sé ekki 

trúað og síðast en ekki síst getur það verið skömmin sem kemur í veg fyrir að þær tilkynna 

atburðinn (María Jónsdóttir, 2010). 

Í rannsóknarverkefni sínu ræddu Ágústa Björnsdóttir og Eva Þórdís Ebenezersdóttir 

(2011) við viðmælendur sína um hvað það væri að vera kona. Þessu fannst konunum í 

rannsókninni erfitt að svara, því þær velta þessu ekki svo mikið fyrir sér dags daglega. 

Þörfin hjá þeim til að ræða þessi mál er samt til staðar. Þarna kemur skýrt fram að þörf er á 

fræðslu. Ekki bara um hvað það sé að vera kona, heldur einnig um jafnrétti kynjanna.  

Eins og í svo mörgum öðrum greinum og rannsóknum sögðust konurnar í rannsókn 

Ágústu og Evu ekki hafa fengið mikla kynfræðslu (Ágústa Björnsdóttir og Eva Þórdís 

Ebenezersdóttir, 2011). Þessi niðurstaða er í fullu samræmi við það sem kemur fram í 

rannsókn Maríu Jónsdóttur (2010) á kynverund fólks með þroskahömlun, en þar kemur 

fram mikill skortur á upplýsingum um kynheilbrigði og kynlífi. Þá nefnir María að enn sé 

kynfræðsla feimnismál, þó svo að hún hafi verið meira áberandi á síðustu árum. Einnig að 

breyta þurfi þeim viðhorfum til fatlaðs fólks að það sé börn að eilífu. Einnig segir í bókinni 

Health of Women with Intellectual Disabilities að fjölfatlaðar konur sem séu í umsjá 

margra umönnunaraðila eigi í enn meiri hættu á að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi 

(Murphy og Walsh, 2002). Þó svo að þessar konur þurfi mikla umönnun og stuðning 

virðist samskiptaleysi hamla því að þær fái þá hjálp sem þær þurfa. Þetta staðfestir einnig 

Peckham (2007) í sinni grein og bætir því við að fatlað fólk hafi ekki haft tækifæri til að 

kanna á öruggan hátt hvað sé gott kynlíf, með öðrum á þess eigin forsendum.  
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2.1. Afleiðingar kynferðisofbeldis 

Nauðsynlegt er að þekkja afleiðingar kynferðislegs ofbeldis, því oft getur þolandinn ekki 

tjáð sig um hvað gerst hefur. Einkennin geta m.a. verið tilfinningalegt uppnám, s.s. grátur 

eða reiði. Þolandinn á það til að draga sig í hlé eða vera ósamvinnuþýður. Árásarhneigð 

eða óviðeigandi kynferðisleg hegðun getur sést. Þá er mikilvægt að komast að því hvað 

gerst hefur svo að gripið verði til réttra ráðstafana og aðgerða (Sobsey, 1994). 

Alvarleg hegðunarvandamál hjá bæði konum og körlum með þroskahömlun má oft 

rekja til þess að þau hafi orðið fyrir kynferðislegri misnotkun á unga aldri og að gerendur 

hafi verið margir. Sobsey (1994) segir að 52% þolenda hafi enga aðstoð fengið og að ekki 

hafi verið hægt að laga aðstoðina að um 23% þolenda. Þetta segir okkur að 75% 

þolendanna fengu alls enga eða mjög lélega aðstoð. Augljóst er þó að þolendur þurfa hjálp 

til að vinna úr ofbeldinu.  

 Afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar eru margvíslegar en geta haft félagsleg, 

andleg og líkamleg áhrif á konur. Áhrif af kynferðislegu ofbeldi á konur með 

þroskahömlun virðast vera enn meiri og ýktari ( Kvam og Braathen, 2008). Þær konur sem 

orðið hafa fyrir kynferðislegri misnotkun finna fyrir miklum vanmætti og hjálparleysi. 

Sjálfsmynd þeirra hefur brenglast og ofbeldið hefur víðtæk áhrif á líf þeirra. Þessi áhrif 

geta komið fram í nánum samböndum, þ.e. að þær eiga erfitt að mynda náin tengsl, þær 

geta upplifað svefnerfiðleika og geðheilsu getur hrakað mikið (Anna Bentína Hermansen, 

2010).  

Einnig er mikil hætta á áfallastreituröskun, og því grófara sem ofbeldið er, þeim 

mun alvarlegra verður áfallið. Í rannsókn Sjafnar Evertsdóttur (2009) kemur fram að allir 

sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi sýndu einkenni áfallastreituröskunar og þunglyndis 

og tveir þriðju þeirra sem urðu fyrir ofbeldi fundu fyrir mjög miklum einkennum sem 

höfðu alvarleg áhrif á daglegt líf þeirra. Því alvarlegri sem áfallastreituröskunin var, þeim 

mun alvarlegri voru einkenni þunglyndis. Einnig kom fram að þeir sem eru varnarlausastir 

gagnvart kynferðisofbeldi eru í aukinni hættu á að þróa með sér einkenni 

áfallastreituröskunar (Sjöfn Evertsdóttir, 2009).  

Sjálfskaðandi hegðun er eitt einkenni hjá þeim sem orðið hafa fyrir 

kynferðisofbeldi. Tveir þriðju þolenda í rannsókn Sjafnar Evertsdóttur (2009) höfðu 

viljandi skaðað sig; þeir skáru úlnliði, handleggi eða önnur svæði líkamans. Þeir beittu 
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sjálfa sig öðrum sjálfskaðandi aðferðum eins og að lemja, klípa og klóra sig. Nokkrir 

brenndu sig eða stungu oddhvössum hlut í sig.  

 Því er mikilvægt fyrir aðstandendur og þá sem vinna með fötluðum konum að 

þekkja einkennin vel. Ef þær geta ekki sagt frá með því að tjá sig beint er hægt að sjá það á 

atferli þeirra hvort eitthvað hefur komið fyrir þær.  

Fatlaðar konur sem orðið hafa fyrir kynferðislegri misnotkun eiga oft í erfiðleikum 

með að lifa heilbrigðu kynlífi. Það getur litast af þeirri neikvæðu reynslu sem þær hafa af 

kynlífi (Peckham, 2007; Murphy og Walsh, 2002).  

Til Stígamóta koma konur sem hafa orðið fyrir misnotkun. Þær hafa einangrast 

félagslega og treysta sér ekki í samskipti. Þær geta ekki verið innan um annað fólk og 

lífsgæði þeirra hafa minnkað gífurlega. Þetta eru mjög oft konur sem hafa orðið öryrkjar af 

þunglyndi og kvíða. Segja má því að misnotkunin geri konurnar fatlaðar (Þóra Björt 

Sveinsdóttir munnleg heimild, 22. apríl 2013). 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hef ég fjallað um fatlaðar konur sem orðið hafa fyrir kynferðislegri 

misnotkun og hvernig þær geta átt erfitt með að fara úr ofbeldissamböndum, þar sem 

valdajafnvægið er þeim í óhag. Einnig geta þær átt erfitt með að tjá sig um atburðinn og 

hafa fengið takmarkaðar upplýsingar um kynlíf. Stígamót sinna jafnt ófötluðum konum 

sem fötluðum, en oft vita þær ekki hvert þær eiga að leita. Þær geta átt erfitt með að flýja 

ofbeldið sökum fötlunar sinnar og virðast ekki alltaf gera sér grein fyrir því hvað telst vera 

kynferðislegt ofbeldi, til dæmis vegna skorts á kynfræðslu, og að þær hafi ekki neikvæðar 

tilfinningar til atburðarins, þó svo að afleiðingar hans geti verið mjög slæmar. Einnig 

skoðaði ég afleiðingar kynferðislegs ofbeldis og hvernig þær geta brotist fram hjá þeim 

orðið hafa fyrir misnotkun. Í næsta kafla mun ég fjalla um gerendur, meðal annars um 

hverjir þeir eru og hvernig þeir nálgast fórnarlömb sín.  
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4. Gerendur 

Hér verður sjónum beint að gerendum kynferðisofbeldis og hvað einkennir þá helst.  

Það sem virðist helst einkenna gerendur kynferðisbrota er að þeir hafa áður verið 

dæmdir fyrir önnur ofbeldisverk, eiga að baki brotaferil. Þetta eru ungir menn sem eru illa 

staddir félagslega. Þessir menn eru neðst í virðingarstiga glæpamanna, þeir eru útskúfaðir 

úr samfélaginu og eiga mikla hættu á að verða fyrir ofbeldi innan veggja fangelsanna. Þessi 

félagslega útskúfun hefur ekki einungis í för með sér að þeir leiti síður hjálpar, heldur er 

hún einnig mjög slæm fyrir þolendurna. Oft standa þolendurnir þeim nær, s.s. dóttir, sonur 

eða fósturbarn, og leiðir því væntanleg útskúfun gerandans til þess að þolandinn segir síður 

frá ofbeldinu (Helgi Gunnlaugsson, 2011).  

 Hópur gerenda er þó mjög misjafn. Margir hafa aldrei komið við sögu 

lögreglunnar, hafa aldrei hlotið neina dóma (Helgi Gunnlaugsson, 2011). Anna C. Salter 

(2003) segir í bók sinni frá ungum manni sem átti engan brotaferil að baki. Hann lifði 

tvöföldu lífi, hann var virtur meðhjálpari, sá yngsti í sókninni. Hann gaf fátækum peninga 

og hjálpaði veikum. Hann passaði vel upp á að sú mynd sem hann gæfi af sér út á við væri 

góð. Fórnarlömb hans voru börn sem á einhvern hátt voru tilfinningalega trufluð og áttu 

það til að ljúga. Þannig passaði hann upp á að ef þau segðu frá væri þeim ekki trúað. 

Enginn gat trúað þessu upp á þennan góða unga mann. Honum tókst (næstum) fullkomlega 

að lifa tvöföldu lífi. Þessi tegund af kynferðisbrotamanni gæti einnig lifað tvöföldu lífi 

meðal fatlaðs fólks. Ef fatlað fólk, sérstaklega konur, verður fyrir kynferðislegri misnotkun 

getur það ekki sagt frá eða því er ekki trúað.  

Ef valdatengsl tveggja einstaklinga, svo sem karlmanns og fatlaðrar konu, eru 

skoðuð virðast þau vera augljós. Þessi valdatengsl eru yfirleitt karlmanninum í hag og hann 

getur notfært sér þau til að koma vilja sínum fram við fatlaða konu. Í mastersritgerð sinni 

segir Anna Bentína Hermansen (2010) að kynferðisofbeldi geti orsakast af ójöfnum 

valdatengslum sem séu inngróin í samfélaginu.  

Karlmaðurinn virðist hafa vald yfir konunni, hann fær kynlíf sem eins konar 

þóknun fyrir veru í sambandinu. Konan upplifir að hún hafi siðræna skyldu til að stunda 

kynlíf. Valdið er óbeint en þó raunverulegt. Valdatengsl eru mjög mikilvæg og algengt er 

að konurnar séu hræddar við gerandann. Mjög algengt er að sjá mikinn mun á getustigi 
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geranda og þolanda. Það er algengt mynstur að sjá ófatlaðan mann nota sér fatlaða konu 

kynferðislega. Ekki er þó auðvelt að greina hvort þessi kúgun kvennanna er vegna þess að 

þær eru fatlaðar eða vegna þess að þær eru konur (McCarthy, 2000).  

Þegar fangar sem sitja inni fyrir kynferðislega misnotkun á börnum eru spurðir að 

því hvað það sé helst sem þeir leiti að hjá fórnarlömbum sínum segja þeir það vera 

varnarleysi, lítið sjálfstraust og að ekki séu líkur á því að þolandinn segi frá ofbeldinu. Því 

miður getur þetta allt átt við um fatlaðar konur. Þær þurfa aðstoð frá mörgum 

umönnunaraðilum, eiga sjaldnar nána vini og hafa oft lítið sjálfstraust (Kvam og Braathen, 

2008). Gerendur líta á fatlaðar konur sem auðvelda bráð því þær geta oft ekki veitt neitt 

viðnám gegn ofbeldinu sökum fötlunar sinnar og gerendum getur veist auðvelt að ginna til 

sín konur með þroskahömlun þangað sem þeir fá vilja sínum framgengt. Þeir notfæra sér 

einnig að fatlaðar konur geta átt erfitt með að tjá sig við lögreglu og lögfræðinga og treysta 

þannig á að þær geti ekki sagt frá (Martin o.fl., 2006). 

Þegar litið er á tölfræði um hvar nauðganir eiga sér stað kemur í ljós að konur eru 

hvað mest berskjaldaðar á sínu eigin heimili með vinum, ættingjum og kunningjum. 

Aðeins þriðjungi er nauðgað af ókunnugum og virðist sem konur séu í minnstri hættu 

meðal ókunnugra. 62%-75% kvenna er nauðgað af einhverjum sem þær þekkja (Salter, 

2003; Peckham, 2007). Í flestum tilfellum eru gerendurnir karlmenn. Ekki eru allir 

sammála um hvers konar tengsl gerendur hafa við þolendur en svo virðist sem mest hætta 

stafi af umönnunaraðilum fatlaðs fólks. Einnig geta kunningjar og nágrannar reynst 

hættulegir, t.d. fjölskylduvinir, fjölskyldan og aðrir vinir sem eru með þroskahömlun 

(Sobsey, 1994). Í rannsókn sinni á líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi gegn fötluðum 

konum komust Martin o.fl. (2006) að því að oft væru gerendur í kynferðisbrotamálum 

núverandi eða fyrrverandi maki kvennanna, eða í 44% tilfella í ofbeldismálum og 48% 

tilfella í kynferðisbrotamálum. 

Þar sem gerandinn er oft í miklum samskiptum við þolandann, þekkir hann/hana 

mjög vel og er treyst á hann auðvelt með að tæla hann til sín og fá sínu framgengt. Þannig 

getur gerandinn fengið þolandann til að stunda með sér kynlíf og þannig fengið hann til að 

trúa því að það hafi verið með fullu samþykki þolandans þannig að þolandinn sé líklegri til 

að þegja um hið kynferðislega samband (Peckham, 2007). 

Samfélagið virðist ekki vernda þá sem minnst mega sín eða eru viðkvæmir. Þó svo 

að rannsóknir sýni að fatlað fólk verði oft fyrir kynferðislegri misnotkun eru aðeins örfá 

mál kærð. Ótrúlega fá mál þar sem grunur er um að brotið hafi verið kynferðislega á fólki 
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með þroskahömlun ná langt í réttarkerfinu og yfirleitt er ekki dæmt í þeim málum 

(Peckham, 2007). Kynferðisbrot eru mjög sjaldan kærð til lögreglu og virðist sem þeir sem 

fremja þessa glæpi, fari yfirleitt ekki í fangelsi (McCarthy, 2000). 

Þar sem ekki virðist sem mikil áhersla sé lögð á að kenna fötluðum konum að vera 

sjálfstæðar og ákveðnar líta gerendur í kynferðisafbrotamálum gjarnan á fatlaðar konur 

sem auðveld fórnarlömb. Þær eru álitnar börn að eilífu og kynlausar (Peckham, 2007). 

Samantekt  

  Í þessum kafla var rætt um gerendur og hverjir þeir séu. Í næsta kafla verður rætt 

um athvörf og úrræði sem í boði eru fyrir fólk sem hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 
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5. Athvörf og úrræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þau athvörf og úrræði sem standa fólki til boða sem hefur 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. Einnig verður fjallað um hvernig þroskaþjálfar geta 

aðstoðað og verið með í fyrirbyggjandi vinnu gegn kynferðislegu ofbeldi.  

5.1 Athvörf 

Ýmiss konar athvörf eru í boði fyrir konur sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Á 

Íslandi eru þrjú athvörf sem bjóða upp á þjónustu fyrir konur, karla og fjölskyldur þeirra 

sem orðið hafa fyrir ofbeldi. Það eru Stígamót, Kvennaathvarfið og Kristínarhús. Einnig er 

vert að minnast á Konukot, sem býður konum sem eru í eiturlyfjaneyslu og sem eru 

heimilislausar að koma og hvíla sig yfir nóttina.  

Stígamót eru þau samtök sem fólk getur leitað til ef það hefur orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun og/eða heimilisofbeldi. Einnig taka samtökin á móti konum sem 

leiðst hafa út í vændi eða hafa verið seldar mansali (Stígamót, e.d.). 

Samtök kvenna gegn kynferðisofbeldi voru stofnuð árið 1989 og voru í raun búin til úr 

mörgum sjálfboðaliðahópum sem börðust við ofbeldi gegn konum og börnum. Þessir hópar 

höfðu mikla starfsreynslu og því var ákveðið að þeir ynnu saman. Ári seinna hófu Stígamót 

starfsemi sína. Stígamót vinna að fjölmörgum málum samhliða ráðgjöf og stuðningi við 

fólk sem orðið hefur fyrir kynferðislegri misnotkun. Þau bjóða upp á hópastarf þar sem 

lögð er áhersla á að þolendur öðlist meira sjálfstraust, skilji að það er gerandinn en ekki 

þolandinn sem ber ábyrgð á verknaðinum og sjái að hann/hún er ekki ein/n með sínar 

tilfinningar. Í hópunum hittast einstaklingar með sömu reynslu sem gefa hver öðrum styrk 

til að lifa með afleiðingum ofbeldisins (Stígamót, e.d.-a.). 

Frá upphafi hefur starfið á Stígamótum byggst á hugmyndum kynjafræðinnar um 

kynferðisofbeldi, en í þeim felst að kynferðisofbeldi sé eitt mest ógnvekjandi form 

kynjasamskipta. Samkvæmt tölfræði Stígamóta eru það fyrst og fremst karlar sem beita 

konur og börn kynferðisofbeldi (Stigamót, e.d.-b.).  

Kvennaathvarfið er athvarf fyrir konur og börn þeirra. Þangað koma konur sem 

orðið hafa fyrir ofbeldi heima hjá sér og hafa ekki í nein önnur hús að venda og konur sem 

hafa orðið fyrir nauðgun. Einnig geta konur hringt eða komið í Kvennaathvarfið og fengið 
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ráðgjöf, án þess þó að þær búi í athvarfinu. Í Kvennaathvarfinu er veitt húsaskjól og 

stuðningur til sjálfshjálpar. Einnig eru í boði, eins og hjá Stígamótum, sjálfshjálparhópar 

sem hittast reglulega (Kvennaathvarf, e.d.). 

Starfskonurnar í Kvennaathvarfinu voru meðvitaðar um að aðstaða fyrir fatlaðar 

konur þyrfti að vera til staðar. Eftir að hafa fengið nýtt húsnæði var eitt herbergi og 

salernisaðstaða útbúin, sem hentar þeim konum. Það er ekki oft sem fatlaðar konur koma 

til þeirra, en starfskonur Kvennaathvarfsins vilja vera í stakk búnar að sinna þeim ef þörf er 

á (Hildur Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21. apríl, 2013). 

5.2 Úrræði 

Í ársskýrslu Stígamóta frá árinu 2002 segir: „Merkja má að sl. fjögur ár hefur verið lögð 

sérstök áhersla á fræðslu og kynningu og Stígamót hafa verið sýnileg í fjölmiðlum. 

Ákveðið samhengi gæti verið á milli kynningar í fjölmiðlum annars vegar og aðsóknar hins 

vegar“ (Stígamót, 2002).  

Þetta er í samræmi við það sem Þóra sagði um að þegar miklar umræður yrðu í 

samfélaginu um kynferðisbrot þyrðu þolendurnir frekar að stíga fram og segja frá. En hvar 

er umfjöllunin um að konur með þroskahömlun eru í margfalt meiri hættu á að verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi en ófatlaðar konur? Þessi staðreynd þarf að verða sýnilegri, það þarf 

að auka umræðuna, þannig að konur þori að segja frá. Fræðsla og kynning er það sem þarf. 

Þessi fræðsla á heima alls staðar; inni í skólum, á vinnustöðum og víðar.  

Eftir að hafa lesið ársskýrslur Stígamóta frá árinu 2002 og 2006 hef ég ekki fundið 

neitt sem beinlínis vísar í að fötluðum konum hafi verið hjálpað sérstaklega. Auðvitað er 

minnst á börn og unglinga og konur í vændi, en bæði tölulegar upplýsingar og beina aðstoð 

við fatlaðar konur vantar (Stígamót, 2002 og 2006). 

Það er loks í ársskýrslu 2011 sem nefnt er: „Leitast hefur verið við að koma til móts 

við fólk sem ekki á þess kost að sækja þjónustuna. Þannig fóru starfskonur í 

Kvennafangelsið, heim til fatlaðra og í heimsókn á geðdeildir“ (Stígamót, 2011). 

Miðað við þá litlu umfjöllun sem fatlaðar konur fá í ársskýrslum Stígamóta er 

greinilegt að úrbóta er þörf. Það þarf að beina augum í meiri mæli að konum með 

þroskahömlun sem verða fyrir kynferðislegri misnotkun. Rannsóknir sýna greinilega að 

þær eru útsettari fyrir misnotkun en ófatlaðar konur. 
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Stígamót eru með nokkra hópa af konum sem orðið hafa fyrir kynferðislegri 

misnotkun. Þessir hópar hittast reglulega og ræða saman. Möguleg úrræði fyrir fatlaðar 

konur gætu því verið þau að stofna sjálfshjálparhópa fatlaðra kvenna sem gætu rætt saman. 

Þessir hópar gætu unnið í átt að valdeflingu kvennanna. Í þessum hópum gætu þær 

frjálslega tjáð sig um það sem þeim liggur á hjarta, við bæði aðrar fatlaðar konur og 

ráðgjafa.  

Valdefling er mikilvægur þáttur í lífi fatlaðra kvenna, ef þær eiga að eygja von um 

að öðlast sjálfstætt og innihaldsríkt líf. Valdefling felur í sér að efla fólk til sjálfstæðis og 

koma í veg fyrir kúgun og gera það meðvitað um réttindi þess. Með valdeflingu geta 

fatlaðar konur öðlast meira sjálfstraust og sjálfsskilning. Þær fá meiri stjórn á eigin lífi og 

hafa því sjálfar „vald til að skilgreina líf sitt, óskir, langanir og þarfir“ (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008, bls. 44). 

 

5.3 Nálgun þroskaþjálfa 

Aðkoma þroskaþjálfa getur verið margvísleg, þar sem þeir eru menntaðir til þess að starfa 

með fötluðu fólki og eru því best í stakk búnir til að vinna með fötluðum konum að því að 

stuðla að betra lífi þeirra og að þær verði öruggari í umhverfi sínu og á heimili sínu.  

 Eins og áður hefur komið fram er nauðsynlegt að þekkja vel þau einkenni sem geta 

komið fram hjá þeim sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þá er sérstaklega 

mikilvægt fyrir alla þroskaþjálfa að þekkja þessi einkenni, svo þeir geti brugðist við á 

viðeigandi hátt. Þroskaþjálfar verða að þekkja öll þau úrræði sem standa til boða og fylgja 

þolendum þangað sem þeir þurfa. Þroskaþjálfar verða líka að trúa því ef þeim er sagt frá 

ofbeldi. Þeir mega alls ekki falla í þá gryfju að halda að um einhver mistök eða vitleysu sé 

að ræða og gæta fyllsta trúnaðar þegar þessi viðkvæmu mál eru skoðuð. 

Þar sem tíðni kynferðislegs ofbeldis á fötluðum konum virðist vera há þarf að þróa 

fræðsluefni handa þeim til þess að draga megi úr misnotkun. Vandinn er hins vegar sá að 

oft liggur þessi misnotkun í láginni og því getur verið erfitt að gera sér grein fyrir því 

hvernig þetta fræðsluefni á að vera. Til þess að gera gott og markvisst fræðsluefni þarf að 

skoða betur hvernig og hvar misnotkunin á sér stað (Sobsey, 1994).  

Í þessari ritgerð kemur fram að hættan er mest þar sem fatlaðar konur eiga að vera 

hvað öruggastar. Þær eru í mestri hættu á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun inni á 
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heimilum sínum og gerandinn er yfirleitt karlmaður, ættingi eða nágranni, eða þá 

umönnunaraðili konunnar.  

En hvernig geta þroskaþjálfar beitt sér fyrir því að þessi hætta minnki? Í annarri 

grein siðareglna þroskaþjálfa segir að þeir eigi að standa vörð um réttindi skjólstæðinga 

sinna (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Þroskaþjálfar eru í flestöllum skólum nú til dags. 

Því gæti verið kjörinn vettvangur fyrir þroskaþjálfa að skoða það fræðsluefni sem til er um 

kynlíf og laga það að þeim nemendum sem þeir eru með í sinni umsjá.  

 

Eftir að hafa skoðað helstu síður sem viðkoma málefnum kvenna sem hafa orðið 

fyrir kynferðislegri misnotkun, með það fyrir augum að athuga hvernig þær eru uppsettar 

fyrir fólk sem á erfitt með lestur, sé ég að mörgu er ábótavant. Sem dæmi er engan 

auðlesinn texta að finna á síðum Stígamóta eða Kvennaathvarfsins. Enn erfiðara var að 

finna upplýsingar um neyðarmóttöku þolenda kynferðisofbeldis. Ég reyndi að komast 

þangað af heimasíðu Landspítalans en ég fann það ekki (Stígamót, Kvennaathvarfið og 

Landspítalinn, e.d.).  

 

Samantekt 

Í þessum kafla hef ég fjallað um þau úrræði sem fólki stendur til boða ef það hefur orðið 

fyrir ofbeldi eða kynferðislegri misnotkun. Þau eru m.a. Stígamót, sem að sögn Þóru 

Bjartar, geta tekið á móti fötluðum konum. Því miður eru fáar fatlaðar konur sem koma til 

þeirra, þó svo að vitað sé að þær eru margar sem verða fyrir misnotkun. Einnig hef ég 

skoðað hvað þroskaþjálfar geta gert í starfi sínu til að sporna við því að fatlaðar konur 

verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. Í næsta kafla mun ég svo fjalla um þá kynfræðslu sem 

fötluðu fólki stendur til boða.  
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6. Kynfræðsla  

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig staðið er að kynfræðslu fyrir fatlað fólk og hversu 

mikilvæg hún er.  

Það er nauðsynlegt fyrir fatlaða unglinga og fullorðið fólk að fá kynfræðslu við 

hæfi. Í rannsókn sinni á kynverund fólks með þroskahömlun bendir María Jónsdóttir 

(2010) félagsráðgjafi á að fólk með þroskahömlun þurfi að fá markvissari og meiri 

kynfræðslu en er í boði fyrir það núna. Þetta er því nauðsynlegt „til að styrkja kynverund 

sína og aðlagast samfélaginu betur“ (María Jónsdóttir, 2010, bls. 11). María segir enn 

fremur að kynheilbrigði verði alltaf hluti af heilbrigði manna og því þurfi að ábyrgjast að 

fólk með þroskahömlun fái fræðslu um það í því samhengi sem það skilur best og á sem 

skýrastan máta.  

Skortur er á kynfræðslu til fólks með þroskahömlun og því er þekking þess mjög 

takmörkuð (María Jónsdóttir, 2010). Ekki virðist þó mikið lagt upp með kynfræðslu fyrir 

fólk með þroskahömlun. Þetta staðfesta rannsóknir Maríu Jónsdóttur á kynverund fólks 

með þroskahömlun (2010). Þar segir að niðurstöður rannsóknarinnar bendi til þess að 

mikið skorti upp á þekkingu viðmælenda Maríu á kynheilbrigði og kynlífi. Mæður vilji 

gjarnan ofvernda börn sín vegna hættu á kynferðislegri misnotkun. Einnig kom fram að 

kennurum fyndist að kynfræðslu mætti auka í skólum og að kennsluefnið sem stuðst væri 

við og kennsluaðferðir mættu vera markvissari til að ná árangri. Konurnar í rannsókn 

Ágústu og Evu (2011) fengu fræðslu í eitt til tvö skipti, sem sumar þeirra mundu eftir. Var 

þá aðallega rætt um getnaðarvarnir og öruggt kynlíf. Aðrar upplýsingar urðu þær sér úti um 

sjálfar og þá frá vinkonum, mæðrum og kvensjúkdómalæknum. Konurnar hefðu viljað fá 

mun meiri fræðslu í grunn- og framhaldsskóla og einnig þegar þær voru orðnar fullorðnar.  

Viðhorf margra til fólks með þroskahömlun er að það sé börn að eilífu. En það á að 

koma til móts við það þar sem það er statt í aldri, ekki áætluðum þroska. Þroskahömluð 

kona er sögð vera sjö ára í þroska, þegar lífaldur hennar er 18 ára. Það á ekki að 

viðgangast, því að það verður að taka tillit til þess að 20 ára kona hefur kynferðislegar 

langanir. Hún er á hátindi frjósemi sinnar, hormónið testosterón, sem tengt er við 

kynlífslöngun, er á blússandi ferð um líkama hennar (Berger, 2008).  
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Ég skoðaði áfangalýsingar í nokkrum framhaldsskólum landsins sem bjóða upp á 

nám fyrir fatlaða nemendur. Í Menntaskólanum við Hamrahlíð var enga slíka að finna. 

Ástæðuna sagði kennarinn vera að lítið væri að græða á heimasíðunni þar sem brautin væri 

ný og verið að máta nemendur við skólastarfið. Á brautinni er aðeins einn nemandi sem er 

með þroskahömlun og stendur nú yfir vinna í kynfræðslu fyrir þann nemanda (Soffía 

Unnur Björnsdóttir munnleg heimild, 10. apríl, 2013). 

 Einnig ræddi ég við sviðsstjóra starfsbrautar við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, 

Guðrúnu Hallgrímsdóttur. Ekki er um neinar áfangalýsingar að ræða í þeim skóla en bæði í 

lífsleikni og samfélagsfræðum fer fram kynfræðsla. Í júní mun María Jónsdóttir 

félagsráðgjafi halda þriggja daga námskeið fyrir nemendurna á starfsbrautinni og þar 

verður m.a. fjallað um kynlíf, kynvitund og fleira því tengt. Guðrún er á því að meiri 

kynfræðsla mætti vera fyrir fatlaða nemendur (Guðrún Hallgrímsdóttir munnleg heimild, 

19. apríl, 2013).  

 Við Fjölbrautaskólann við Ármúla er sérnámsbraut. Þar er kennd heilbrigðisfræði 

og lögð er áhersla á að nemandi verði meðvitaður um kynþroska, kynheilbrigði og 

kynferðislega ábyrgð (Fjölbrautaskólinn við Ármúla, e.d.).  

Þegar fatlað ungmenni verður kynþroska verða foreldrar þess stundum mjög 

áhyggjufullir yfir því að barn þeirra verði misnotað kynferðislega. Ekki er það að 

ástæðulausu, því margar rannsóknir benda til þess að þau séu í meiri hættu en ófötluð 

ungmenni að verða fyrir misnotkun (Kristín Björnsdóttir, 2011). Einmitt þess vegna ætti 

kynfræðsla að vera stór hluti af námsefni fatlaðra nemenda en ekki liggja í láginni, eins og 

hingað til virðist hafa gert. Samhliða því að fatlaðir nemendur fái viðunandi kynfræðslu 

ætti einnig að vera jafnréttisfræðsla. Það þýðir ekki að kenna eigi bara jafnrétti milli fatlaðs 

fólks og ófatlaðs, heldur milli kvenna og karla. Byrja þarf snemma á bæði kynfræðslu og 

jafningjafræðslu. Fatlaðir unglingar þurfa að vita hvernig koma á fram hver við annan, 

alveg eins og ófatlaðir unglingar og læra að bera virðingu fyrir hvor öðrum.   

Nánast engin kynfræðsla er til fyrir fullorðið fatlað fólk hér á Íslandi. Það er eitt 

námskeið sem heitir Að vera öruggur og er í boði Áss styrktarfélags, Fjölmenntar og 

Þroskahjálpar en það fjallar nær eingöngu um kynferðislega misnotkun og hvernig hægt sé 

að vera öruggur gagnvart henni (Kristín Björnsdóttir, 2011). Að mínu mati þyrfti að leggja 

meiri áherslu á að halda námskeið um nánd og hlýju kynlífs og það sem jákvætt er við það  

en að að kenna fötluðu fólki að verjast misnotkun, því um leið er að mínu mati verið að 

gera það sjálft ábyrgt fyrir því ef það verður fyrir kynferðislegu ofbeldi.  
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Valdeflandi aðstæður þurfa að vera til staðar til að gera fólk með þroskahömlun 

öruggara með sig og ætti því að hjálpa til við að forða því frá því að verða fyrir 

kynferðislegri misnotkun. Gæta verður vel að fræðslunni til þess. Of oft er einblínt á 

getnaðarvarnir og hvað eigi að gera til að koma í veg fyrir þungun. Ekki er næg umræða 

um að kynlíf sé fallegt og gott og eigi að vera milli tveggja einstaklinga sem þykir vænt um 

hvorn annan. Einnig að kynlíf geti verið mjög klaufalegt en að það sé eðlilegt líka. Fræða 

verður fólk með þroskahamlanir betur um það hvað sé eðlilegt kynlíf og hvað sé þvingað. 

Ekki má gleyma því að fatlað fólk og fólk með þroskahamlanir er líka kynverur og hefur 

sínar tilfinningar og þrár.  

Við erum alltaf að verða opnari og opnari fyrir umræðunni um kynlíf (María 

Jónsdóttir, 2010). Fólk getur fundið hvað sem það vill um kynlíf á netinu, einnig fólk með 

þroskahömlun. Þess vegna er svo mikilvægt að skoða með því hvað af þessu er raunhæft 

og hvað ekki.  

Námskeið á vegum Áss styrktarfélags var haldið fyrir þá sem kenna fötluðum 

börnum og unglingum lífsleikni og kynfræðslu. Á þessu námskeiði var fjallað um 

kynverund og kynfræðslu gegnum tíðina. Lögð var mikil áhersla á að skoða hvernig best 

væri að skipuleggja kynfræðsluna og hvaða aðferðum væri best að beita. Einnig var rætt 

um hvaða námsefni væri mest við hæfi fyrir þennan hóp. Námskeiðinu var stjórnað af 

Maríu Jónsdóttur félagsráðgjafa (Styrktarfélag, e.d.).  

 

Samantekt 

Það verður að vera meira en bara fræðsla um getnaðarvarnir og hvernig hægt sé að forðast 

að verða fyrir kynferðislegri misnotkun. Full ástæða er til að fræða fatlaðar konur og 

karlmenn um hversu notalegt og gott kynlíf getur verið þegar fólki þykir vænt um hvort 

annað.   
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7. Samantekt og umræður 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um þau lög og reglugerðir sem viðkoma málefnum fatlaðs 

fólks, með áherslu á það sem viðkemur fötluðum konum og vernd þeirra gagnvart 

kynferðislegu ofbeldi. Ég hef skoðað hvers vegna fatlaðar konur eru í mikilli hættu á að 

verða fyrir kynferðisofbeldi og hverjir eru gerendurnir í þeim málum. Ég fjallaði um þau 

athvörf og úrræði sem fólki býðst sem orðið hefur fyrir kynferðislegri misnotkun, hvernig 

nálgun þroskaþjálfa gæti verið og hvað er í boði fyrir fatlað fólk varðandi kynfræðslu.  

Þegar kemur að gerendum kynferðisofbeldis eiga konur oftast í hættu á að verða 

fyrir misnotkun af hendi einhvers sem þær þekkja og eru síst óhultar á heimili sínu. 

Gerendurnir eru oftast nær karlmenn og þá tengdir konunum fjölskylduböndum, eru 

nágrannar eða umönnunaraðilar. Hvað er þá hægt að gera til að koma fötluðum konum til 

aðstoðar sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi? Að mínu mati er óhjákvæmilegt að 

byrja strax að vinna í málefnum fatlaðra kvenna. Það er staðreynd að þær eru í mjög mikilli 

hættu á að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi en á Íslandi skortir rannsóknir á kynferðislegu 

ofbeldi gegn fötluðum konum. Misnotkunin hefur komið fram við lífssögurannsóknir á 

fötluðum konum.  

Til eru þó nokkrar erlendar rannsóknir en það gæti reynst erfitt að byggja úrræði á 

þeim fyrir íslenskar konur. Rannsaka verður hvernig þessum málum er háttað hér á landi 

og skoða vel hver staðan er. Með þeim hætti er betur hægt að aðstoða þær konur sem lent 

hafa í misnotkun. Einnig veita rannsóknir upplýsingar um hvernig best sé að vernda 

fatlaðar konur gegn misnotkun og hvernig þær geti mögulega varað sig.  

Svo virðist sem fatlaðar konur hafi ekkert svigrúm í þeim úrræðum sem eiga að 

hjálpa þeim að komast í gegnum þá hrikalegu reynslu sem það er að verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Það þarf að finna þeim stað þar sem þær geta verið öruggar með sig 

og rætt ofbeldið í trúnaði og trausti. Að því gætu þroskaþjálfar unnið í samstarfi við 

heilbrigðiskerfið. Við gætum einnig skoðað það hvernig nágrannaríkin hafa brugðist við 

því að fatlaðar konur séu í mikilli hættu á að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi.  

Ekki má virða þessi mál að vettugi. Fatlaðar konur eru ekki í valdastöðu eða mikils 

metnar í samfélaginu, það er því miður staðreynd. Það er mögulega þess vegna sem þetta 

hefur viðgengist svona lengi. Hingað til hafa þær ekki haft neina rödd. Það er ekki svo 
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langt síðan farið var að hlusta á raddir fatlaðs fólks. Það er í meiri mæli farið að taka 

ákvarðanir um sitt eigið líf, hvernig það vill haga því, hvar það vill búa og hverja það vill 

umgangast.  

Ekki verður hjá því litið að fatlaðar konur eru í tvöföldum minnihlutahópi. Þær eru 

bæði fatlaðar og konur. Þó svo að jafnrétti sé að miða í rétta átt er enn þá langt í land með 

almenn mannréttindi fatlaðra kvenna. Því er nauðsynlegt að byrja strax í grunnskóla að 

fræða börn um jafnrétti og samskipti kynjanna. Það er ekki eitthvað sem börn fá með 

móðurmjólkinni.  

Starfsfólk á heimilum og vinnustöðum fatlaðs fólks verður að vera meira vakandi 

fyrir þessum vanda. Allir sem koma með einhverjum hætti að málefnum fatlaðs fólks þurfa 

að fá fræðslu og þessa fræðslu þarf að styðja með rannsóknum gerðum hér á Íslandi en 

ekki rannsóknum sem gerðar hafa verið erlendis.  

Hvað er hægt að gera þegar fötluð kona hefur orðið fyrir kynferðislegri misnotkun? 

Þegar skaðinn er skeður? Að mínu mati er glufa í kerfinu sem þarf að fylla upp í. Ef þær 

rannsóknir sem ég hef skoðað eru bornar saman við það sem Stígamót segja er augljóst að 

allt of fáar fatlaðar konur tilkynna misnotkun. Miðað við að þær eru í þrisvar til fjórum 

sinnum meiri hættu á misnotkun en ófatlaðar konur, ættu mun fleiri að leita til Stígamóta 

eða í Kvennaathvarfið. Samkvæmt tölum frá Stígamótum er hlutfall fatlaðra kvenna sem 

leita til þeirra of lágt. Ekki er hægt að fá neinar tölur um fjölda þeirra fötluðu kvenna sem 

leituðu til Stígamóta á seinasta ári í ársskýrslum Stígamóta, en Anna Þóra Kristinsdóttir, 

sem heldur utan um tölfræði Stígamóta sagði mér að þær hefðu verið níu árið 2012 af þeim 

264 einstaklingum sem komu á Stígamót í fyrsta skiptið (Anna Þóra Kristinsdóttir munnleg 

heimild, 10. maí, 2013). 

Einnig ættu allir starfsmenn sem koma að vinnu með fötluðu fólki að sýna 

sakavottorð sitt. Þannig er hægt að útiloka þá sem orðið hafa uppvísir að kynferðislegri 

misnotkun. Á sambýlum ætti svo alls ekki að leyfast að hafa einungis einn starfsmann á 

næturnar, sérstaklega ef ekki er beðið um sakavottorð.  

Þroskaþjálfar koma víða við í sínu fagi en eru að mestu leyti að vinna með fötluðu 

fólki. Því ættu það að vera þeir sem eru mest vakandi varðandi kynferðislegt ofbeldi og 

einnig því að minnka hættuna á að fötluð kona verði fyrir misnotkun.  
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Lokaorð  

Ég ákvað að skrifa um þetta viðkvæma efni með það í huga að vekja athygli á því hversu 

lítið er rætt um þetta alvarlega mál sem kynferðisleg misnotkun á fötluðum stúlkum og 

konum er. Fyrir þessa ritgerð var afar erfitt að finna heimildir, sérstaklega íslenskar 

heimildir. Það finnst mér undirstrika enn betur þörfina á að rannsaka þessa misnotkun 

frekar.  

Það er von mín að þessi ritgerð verði til þess að benda á þörfina fyrir fleiri íslenskar 

rannsóknir á kynferðislegri misnotkun á fötluðu fólki. Svo virðist sem ekki sé gert ráð fyrir 

því að það verði fyrir ofbeldi eða misnotkun, miðað við hvernig úrræðum er háttað fyrir 

það.  

Einnig þarf að fræða fólk í öllum geirum umönnunar, s.s. á sjúkrahúsum, 

félagsstofnunum og öllum þeim stofnunum sem koma að fötluðum konum, um að þær séu í 

meiri hættu en ófatlaðar konur á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun. Þessa fræðslu 

gæti þá þroskaþjálfi annast. 

Þó svo að Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks geri grein fyrir 

því að fatlaðar konur séu í áhættuhópi varðandi kynferðislegt ofbeldi kemur hvergi fram í 

honum neitt sem varðar kynheilbrigði fatlaðra kvenna, sem þó er þeim mjög mikilvægt 

eins og annarra kvenna. Þennan þátt þurfa þroskaþjálfar að leggja mikla áherslu á þegar 

þeir vinna með fötluðum konum. Þeir eru réttindagæslumenn fólks með þroskahömlun og 

kynheilbrigði er skilgreint sem réttindi. Hluti af kynheilbrigði er fræðsla og öryggi. Því er 

það atriði sem þroskaþjálfar eiga að láta sig varða og vinna í að fullum krafti með annað 

fagfólk og fatlaðar konur sér við hlið.  
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