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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er ofbeldi gegn fötluðum konum og afleiðingar ofbeldisins 

á líf þeirra. Ritgerðin er byggð á niðurstöðum úr eigindlegri viðtalsrannsókn við níu 

fatlaðar konur sem voru með mismunandi skerðingar. Markmið rannsóknarinnar var 

tvíþætt. Í fyrsta lagi að afla þekkingar á ofbeldi gegn fötluðum konum og birtingarmyndum 

þess í lífi kvennanna og að kanna hvaða afleiðingar ofbeldið hefði á líðan þeirra og 

daglegar athafnir. Í öðru lagi var markmiðið með rannsókninni að kanna hvaða 

stuðningsúrræði væru fyrir hendi fyrir þolendur ofbeldis og hvernig þau reyndust 

fötluðum konum. Niðurstöður gefa til kynna að birtingarmyndir ofbeldis séu 

margbreytilegar. Ofbeldið sem konurnar voru beittar var meðal annars einelti, líkamlegt, 

andlegt, kynferðislegt ofbeldi, og áreitni af ýmsum toga. Stofnanabundið ofbeldi var 

jafnframt algengt. Afleiðingar ofbeldisins birtust með mismunandi hætti en allar áttu 

konurnar það sammerkt að afleiðingar ofbeldisins hafði varanleg og víðtæk áhrif á líðan 

þeirra og daglegt líf. Það var ekki síst ótti og öryggisleysi við fjölmargar aðstæður sem 

einkum hafði áhrif og leiddi til skertrar samfélagsþátttöku. Konunum fannst þær vera 

jaðarsettar, valdalausar og háðar öðrum, hræddar og óöruggar í sínu daglega lífi og 

umhverfi. Nokkur af þeim almennu stuðningsúrræðum sem eru fyrir hendi, eru einnig 

ætluð fötluðum konum. Engin kvennanna í rannsókninni hafði leitað eftir slíkum 

stuðningsúrræðum. Ástæðan var vanþekking á þessum úrræðum eða að þær töldu að 

úrræðin hentuðu þeim ekki. Niðurstöður rannsóknarinnar eru sambærilegar öðrum 

íslenskum og erlendum rannsóknum á ofbeldi gagnvart fötluðum konum. 
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Abstract 

The focus of this thesis is on violence against disabled women and its consequences. 

The thesis is based on qualitative research interviews with nine women who had diverse 

impairments. The purpose of this study was twofold. First to gather knowledge 

regarding violence against disabled women in Iceland, how it manifests itself in their 

lives and the effects of the violence on their wellbeing and quality of life. Second, to 

explore different support service options available to women who have experienced 

violence and explore how these support services met the needs of disabled women. 

Findings indicate that violence against disabled women has many different forms and 

manifestations. This included bullying, physical, emotional and/or sexual abuse as well 

as different types of harassment. Institutionalized or service-related violence was also 

frequent. The consequences differed but all of the women dealt with lasting and 

widespread effects of the violence, which had profound negative impact on their lives 

and wellbeing. In particular, they felt fearful and insecure in different settings and 

circumstances, which lead to diminished participation in society. The women felt 

marginalized, powerless and dependent upon others for their safety, scared and 

insecure in their daily lives and surroundings. A few of the support services available for 

women in general are also available to disabled women who have experienced violence 

but none of the women in the study had sought help from these services. This was 

mostly due to them not knowing about these support programs or believing that they 

would not suit them. The findings of this study are comparable to other outcomes of 

similar studies of violence against disabled women, both Icelandic and in other 

countries.  
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Formáli  

Ritgerðin Ofbeldi gegn fötluðum konum og afleiðingar þess á líf þeirra er metin til 30 

eininga og er lokaverkefni mitt í meistaranámi í fötlunarfræðum við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands.  

Ritgerðin var unnin undir leiðsögn dr. Rannnveigar Traustadóttur prófessors í 

fötlunarfræðum og færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir faglega og góða leiðsögn. Margir 

góðir aðilar veittu mér stuðning við vinnslu verksins og færi ég þeim mínar innilegustu 

þakkir. Sérstaklega vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir alla þolinmæðina, stuðninginn og 

hvatninguna meðan á ritgerðarskrifum stóð. 

Að lokum langar mig til að þakka konunum níu sem þátt tóku í rannsókninni því 

án þeirrra hefði ritgerðin ekki orðið til. 
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1 Inngangur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er ofbeldi gegn fötluðum konum og afleiðingar þess á 

líf þeirra. Ritgerðin er byggð á viðtalsrannsókn þar sem tekin voru viðtöl við níu fatlaðar 

konur með mismunandi skerðingar. Það var ekki skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni að 

þær hefðu orðið fyrir ofbeldi af einhverjum toga. Upphaflega var sjónum beint að því 

hvaða áhrif það hefði á líf fatlaðra kvenna hversu algengt er að þær verði fyrir ofbeldi og 

hvaða áhrif vitneskjan um það hefði á líf fatlaðra kvenna almennt. Einu skilyrðin sem sett 

voru fyrir þátttöku voru þau að vera kvenkyns og með einhvers konar skerðingu. Þegar í 

ljós kom að átta af níu viðmælendum höfðu verið beittar ofbeldi breyttist áherslan í 

rannsókninni með þeim hætti að athyglin beindist að ofbeldinu sjálfu og afleiðingum þess. 

Í ritgerðinni verður því gerð grein fyrir birtingarmyndum ofbeldis og áhrifum þess á 

viðmælendur skoðuð. Þá verður einnig fjallað um þau stuðningsúrræði sem í boði eru fyrir 

konur sem beittar hafa verið ofbeldi, einkum fyrir fatlaðar konur sem beittar hafa verið 

ofbeldi. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að varpa ljósi á ofbeldi gegn fötluðum 

konum og ýmsar birtingarmyndir þess og kanna hvaða afleiðingar ofbeldið hefði á líðan 

þeirra og hvernig afleiðingar ofbeldis birtust í þeirra daglega lífi. Í öðru lagi var markmiðið 

með rannsókninni að kanna hvaða stuðningsúrræði væru fyrir hendi fyrir þolendur 

ofbeldis og hvernig þau reyndust fötluðum konum. Rannsóknarspurningarnar voru 

eftirfarandi: 

1. Hver er reynsla þeirra fötluðu kvenna sem tóku þátt í rannsókninni af ofbeldi? 

Hvers konar ofbeldi urðu þær fyrir? 

2. Hverjar eru afleiðingar ofbeldis á konurnar? 

3. Hvaða aðstoð og stuðningur stendur konunum til boða, og hvernig nýta þær sér 

slíkan stuðning? 



10 

1.2 Val á viðfangsefni 

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að skrifa um fatlaðar konur er líklega sú staðreynd að ég er 

hreyfihömluð eftir erfið veikindi á unglingsárum. Ég var einungis 19 ára þegar ég veiktist 

mikið og greindist með sjaldgæfan taugasjúkdóm. Í kjölfarið var ég lögð inn á 

endurhæfingarstofnun þar sem ég varð oftar en einu sinni fyrir vanrækslu sem lýsti sér 

meðal annars í því að bjöllum var ekki svarað að nóttu þegar ég þurfti að fara á salernið 

og mér var bannað að gráta á næturnar af því að það myndi vekja hina sjúklingana. Þar 

má segja að áhugi minn á ofbeldi og afleiðingum þess hafi vaknað. Ég hef starfað að 

málefnum fatlaðs fólk allan minn starfsaldur og áhugi minn á málefnum fatlaðs fólks hefur 

alltaf verið til staðar. Þegar ég hóf að vinna að lokaverkefni mínu, sem upphaflega hófst 

sem verkefni í kynjafræði við Háskólann í Lundi, Svíþjóð árið 2013, var lítið fjallað um 

ofbeldi gegn fötluðu fólki á Íslandi. Mikil vitundarvakning hefur síðan orðið hér á landi í 

málefnum fatlaðs fólks, ekki síst eftir að fyrsta skýrslan sem fjallaði um ofbeldi gegn 

fötluðum konum birtist árið 2013 (Félagsvísindastofnun, 2013).  

1.3 Mikilvægi rannsóknar 

Á Íslandi hafa mjög fáar skýrslur verið unnar sem snúa eingöngu að ofbeldi gagnvart 

fötluðum konum. Árið 2013 kom út fyrrnefnd skýrsla  sem byggðist á rannsókn á ofbeldi 

gegn fötluðum konum, en hún var unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og 

Rannsóknasetri í fötlunarfræðum við sama skóla (Félagsvísindastofnun, 2013). Þá tók 

Rannsóknasetur í fötlunarfræðum þátt í Evrópuverkefni um ofbeldi gegn fötluðum konum 

á árunum 2013 og 2015. Sú rannsókn leiddi af sér skýrslur bæði á ensku og íslensku (sjá 

t.d. Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2014; Rannveig 

Traustadóttir og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013). Niðurstöður úr þessum 

tveimur rannsóknum sýndu að ofbeldi gegn fötluðum konum væri útbreitt í íslensku 

samfélagi og birtingarmyndir þess margbreytilegar. Jafnframt kom fram að aðgengi 

fatlaðra kvenna að stuðningsúrræðum væri ábótavant. Ennfremur hafa nokkrar 

rannsóknir, sem beinst hafa að ýmsum þáttum í lífi fatlaðs fólks, leitt í ljós ofbeldi gegn 

fötluðum konum. Þetta á meðal annars við um rannsókn Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur 

og Rannveigar Traustadóttur (2001) um líf mæðra með þroskahömlun, doktorsrannsókn 

Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2008) sem beindist að lífssögum fólks með þroskahömlun á 

fyrri hluta 20. aldar, og meistaraprófsrannsókn Freyju Haraldsdóttur (2017) um sálrænar 
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afleiðingar af beinu og óbeinu ofbeldi sem fatlaðar konur verða fyrir. Þá má nefna 

rannsókn sem unnin var af vistheimilanefnd um vistun barna á Kópavogshæli á árunum 

1952–1993 (Hrefna Friðrikssdóttir, Rannveig Traustadóttir, Guðrún V. Stefánsdóttir, 

Ingólfur Einarsson, Gretar L. Marinósson og Una Björk Ómarsdóttir, 2016). Niðurstöður 

sýndu að börnin höfðu mátt þola ofbeldi, vanrækslu og slæma meðferð á Kópavogshæli 

allan þann tíma sem rannsóknin náði til. Nánar er fjallað um þessar rannsóknir og fleiri í 

þriðja kafla þessarar ritgerðar.  

Í stuttu máli má segja að ofangreindar rannsóknir og fleiri slíkar sýni að ofbeldi 

gegn fötluðum konum hér á landi er algengt og alvarlegt. Mikilvægi rannsóknar minnar er 

að auka við þekkingu á ofbeldi gegn fötluðum konum og varpa ljósi á afleiðingar 

ofbeldisins á daglegt líf fatlaðra kvenna. Ennfremur að kanna hvaða stuðningsúrræði eru 

fyrir hendi fyrir fatlaðar konur sem beittar hafa verið ofbeldi og hvernig slík úrræði nýtast 

konunum. 

1.4 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar 

Fötlunarfræði er þverfræðileg grein sem beinir sjónum að fötlun með því að rýna í líf 

fatlaðs fólks, félagslegar aðstæður þess og samhengi fötlunar í sögu og menningu. 

Ritgerðin sækir fræðilegan bakgrunn sinn þangað. Það eru mörg sjónarhorn innan 

fötlunarfræðinnar en þau eiga það sameiginlegt að hafna læknisfræðilegum og 

líffræðilegum skilningi á fötlun. Það sem er sameiginlegt með sjónarhornum innan 

fötlunarfræðinnar er að þau skoða áhrif samfélagslegra þátta, sögu og menningar við að 

móta aðstæður, tækifæri og líf fatlaðs fólks. Innan fötlunarfræðinnar er litið á fötlun sem 

félagslega hugsmíði (e. social construction) og mótast skilningur okkar á fötlun af 

félagslegu samhengi og samspili skerðingar, samfélags og umhverfis (Rannveig 

Traustadóttir, 2003, 2006). 

1.5 Hugtök 

Ofbeldi kemur oft við sögu í þessari ritgerð en í henni er sjónum fyrst og fremst beint að 

líkamlegu, andlegu, kynferðislegu og stofnanabundnu/þjónustutengdu ofbeldi. Hér á eftir 

er fjallað um hvaða skilningur er lagður í þessi hugtök: 
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Undir líkamlegt ofbeldi má meðal annars flokka hvers kyn hótun um líkamlega 

valdbeitingu sem felur í sér óþarfa sársauka, svo sem að slá, hrista, sparka og binda 

viðkomandi (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Í andlegu ofbeldi felst hvers kyns vanvirðing og lítillækkandi viðmót og 

athugasemdir sem vekja ótta, vanmátt, niðurlægingu og kvíða. Niðurlægingin getur falið 

í sér að gagnrýna síendurtekið persónulega þætti, svo sem skoðanir, hegðun og útlit. Fer 

þetta yfirleitt fram á almannafæri þar sem þolandinn getur lítið varið sig (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Í þessari ritgerð er áreiti sem lýsir sér í glápi og lítillækkandi framkomu 

skilgreind sem andlegt ofbeldi. 

Undir kynferðislegt ofbeldi flokkast hvers kyns kynferðislegar athafnir, meðal 

annars samræði, önnur kynferðismök og kynferðislegt áreiti. Þolandi getur verið af báðum 

kynjum og á öllum aldri (Velferðarráðuneytið, e.d. -a). 

Stofnanabundið/þjónustutengt ofbeldi felst meðal annars í vanrækslu inni á 

sjúkrastofnunum, hjá félagsþjónustu, í velferðarþjónustu og í skólastofnunum. 

Stofnanabundið ofbeldi getur komið fram vegna valdaójafnvægis innan stofnana og í 

samfélaginu. Það getur líka komið fram í óþarfa sársauka af hálfu heilbrigðistarfsmanns 

(Olsvik, 2006).  

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Í 

upphafi kaflans er fjallað um hvað fötlunarfræði er og hvaða sjónarhorn hafa verið ríkjandi 

innan fræðigreinarinnar. Í síðari hluta kaflans verður fjallað um alþjóðlegar og lagalegar 

skuldbindingar, þar á meðal samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

íslensk lög sem snúa að ofbeldi og mismunun. Í þriðja kafla verður rýnt í rannsóknir um 

ofbeldi og afleiðingar þess í fyrri hlutanum. Í seinni hluta kaflans verður fjallað um þau 

úrræði sem standa fötluðum konum til boða og konum almennt sem beittar hafa verið 

ofbeldi. Í fjórða kafla er aðferðafræði, aðferðum og framkvæmd rannsóknar lýst. Fimmti 

og sjötti kafli eru niðurstöðukaflar. Í fimmta kafla er birtingarmyndum ofbeldis lýst og í 

sjötta kafla er fjallað um afleiðingar ofbeldisins og birtingarmyndum afleiðinganna lýst. Í 

sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar eru síðan dregnar saman helstu niðurstöður og 

tillögur til úrbóta settar fram. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Kaflinn fjallar um þann fræðilega bakgrunn sem stuðst er við í rannsókninni. Í upphafi 

hans er fjallað um fötlunarfræði en síðan greint frá þeim sjónarhornum sem hafa þróast 

innan fötlunarfræðinnar og mismunandi skilningi á hugtakinu fötlun. Læknisfræðilega 

sjónarhornið er eitt lífseigasta sjónarhorn á fötlun en samkvæmt því er litið á 

einstaklinginn sem fórnarlamb og skerðingin álitin einstaklingsbundinn galli eða 

afbrigðileiki. Félagsleg sjónarhorn hafa verið að taka við af læknisfræðilega sjónarhorninu 

síðastliðna áratugi en í þeim felst að horft er á umhverfið og bent á að margs konar 

hindranir í umhverfinu (t.d. manngert umhverfi og fordómar) skapa fötluðu fólki oftast 

mun meiri vandamál en skerðing þess. Í kaflanum verður einnig fjallað um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þau íslensku lög sem snúa að mismunun 

og ofbeldi gagnvart konum. 

2.1 Fötlunarfræði  

Rannsókn þessi er unnin innan fræðigreinarinnar fötlunarfræði. Hún er ung þverfagleg 

fræðigrein þar sem félagslegur skilningur á fötlun er í fyrirrúmi. Ennfremur er lögð áhersla 

á skoða þátt menningar og samfélags í að viðhalda hugmyndum og staðalmyndum um 

fötlun og fatlað fólk. 

Fötlunarfræði á rætur að rekja til ýmissa fræðigreina, meðal annars félags- og 

hugvísindagreina (Rannveig Traustadóttir, 2003). Rætur fötlunarfræði eru bæði 

fræðilegar og pólitískar. Hinar pólitísku tengjast baráttu ýmissa minnihlutahópa sem hafa 

lengi orðið fyrir mismunun og upplifað margs konar valdaleysi. Barátta fyrir jafnrétti og 

borgaralegum réttindum er ennfremur ofarlega á baugi og sömuleiðis krafa fatlaðs fólks 

um virka þátttöku í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006). Lýst er andstöðu 

við einangrun og útilokun frá venjulegu lífi er mótmælt. Áhrif pólitískrar nálgunar á 

fötlunarfræði orsökuðu stefnubreytingu í afstöðu fólks til fötlunar. Fatlað fólk vísaði á bug 

hinni hefðbundnu læknisfræðilegu skilgreiningu á fötlun sem einkennist af því að 

skilgreina fatlað fólk sem afbrigðilegt og gallað og einblíndi á skerðinguna og takmarkanir 
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fatlaðs fólks. Hugtakið fötlun var endurskilgreint og í kjölfarið litið á það sem félagslega 

mótað fyrirbæri. Þessi nýja nálgun breytti sýn fólks á raunverulegt eðli vandamála 

tengdum fötlun. Lykilatriði í því sambandi er að vandamálin eru fyrst og fremst sköpuð af 

samfélaginu en ekki skerðingu einstaklingsins (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann 

Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006). 

Fræðilegan uppruna fötlunarfræðinnar má meðal annars rekja til gagnrýni 

fræðimanna sem stunduðu rannsóknir á sólarhringsstofnunum á sjöunda áratug 20. 

aldar. Þeir gagnrýndu harðlega áhrif stofnana á líf fólks; ómannúðlega meðferð, 

aðgreiningu og niðurlægjandi aðstæður þeirra sem þar bjuggu. Fötlunarfræði hefur ætíð 

verið nátengd kröfum fatlaðs fólks um fulla þátttöku í samfélaginu, barist hefur verið gegn 

einangrun einstaklinga á sérstökum stofnunum og útskúfun úr venjulegu lífi. Segja má að 

fötlunarfræðin hafi þróast í sterku sambandi við daglegt líf og baráttu samtaka fatlaðs 

fólks (Rannveig Traustadóttir, 2009). Innan fötlunarfræði er því hafnað að fötlun sé 

harmleikur eða vandamál einstaklings en í staðinn hefur verið þróaður nýr skilningur þar 

sem lögð er áhersla á að skoða hvernig fötlun myndast í samspili einstaklings og umhverfis 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Innan fötlunarfræði hafa þróast nokkur 

kenningarleg sjónarhorn sem nú verða kynnt nánar. 

2.1.1 Læknisfræðilegt sjónarhorn 

Þegar læknisfræðin fór að ryðja sér til rúms var farið að líta á fatlaða einstaklinga sem 

andstæðu við normið en í því fólst meðal annars að litið var á fatlaðan einstakling sem 

ólánsamt fórnarlamb sem þarfnaðist læknisfræðilegrar aðstoðar og meðferðar (Oliver, 

1990). Með læknisfræðilega sjónarhorninu var lögð áhersla á að greina andlega eða 

líkamlega skerðingu hjá einstaklingnum. Litið var á skerðinguna sem galla, afbrigðileika og 

einhvers konar persónulegan harmleik fyrir viðkomandi. Undir læknisfræðilega 

sjónarhorninu er einblínt á skerðinguna og rík áhersla er lögð á ýmiss konar endurhæfingu 

og lækningu. Þetta er það sjónarhorn sem hefur haft mest áhrif á skoðanir og skilning 

almennings og fagfólks á fötluðu fólki (Drake, 1999; Goodley, 2011; Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Á síðustu áratugum hafa komið fram líkön og sjónarhorn sem vefengja 

læknisfræðilega sjónarhornið en það eru hin félagslegu sjónarhorn. Í þeim er lögð áhersla 

á stöðu fatlaðs fólks í félagslegu samhengi með hliðsjón af menningu og sögu (Drake, 
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1999; Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006). Hér á eftir 

verður fjallað um tvenns konar nálgun sem fellur undir hið félagsleg sjónarhorn – breska 

félagslega líkanið og tengslasjónarhornið. 

2.1.2 Félagsleg sjónarhorn 

Upphaf breska félagslega líkansins má rekja aftur til áttunda áratugar 20. aldar og 

baráttusamtaka fatlaðs fólks gegn innilokun á sólarhringsstofnunum, fátækt, útskúfun á 

vinnumarkaði og fleiri þáttum. Þessi barátta leiddi af sér nýjar og róttækar hugmyndir um 

fötlun (Drake, 1999). Með breska félagslega líkaninu eru hugtökin fötlun og skerðing 

aðgreind. Samkvæmt því er fötlun félagslegur þáttur og skerðing líffræðilegur (Barnes, 

Oliver og Barton, 2002; Thomas, 2002). 

Skerðing: Líffræðilegir þættir sem takmarka virkni einstaklingsins, andleg 

skerðing á skynjun eða líkamleg skerðing. 

Fötlun: Þættir sem takmarka eða útiloka fatlað fólk frá þátttöku til jafns við 

aðra í daglegu lífi samfélagsins vegna samfélagslegra hindrana (Rannveig 

Traustadóttir, 2009). 

 

Samkvæmt breska félagslega líkaninu má segja að skerðing einstaklingsins orsaki ekki 

fötlunina heldur verði hún til vegna félagslegra hindrana í samfélaginu. Í stað þess að 

samfélagið geri ráð fyrir fjölbreytileika kemur ríkjandi félagslegt fyrirkomulag í veg fyrir 

að fatlað fólk geti notið hæfileika sinna eða gert það sem það langar til. Með breska 

félagslega líkaninu er vísað til fötlunar sem ákveðinnar tegundar félagslegrar undirokunar 

(Rannveig Traustadóttir, 2003; Thomas, 1999, 2002). Þessi nýi hugsunarháttur var mjög 

frelsandi fyrir fatlað fólk því að hann endurspeglaði þá hugsun að erfiðleikar og hindranir 

sem fatlað fólk upplifir í samfélaginu væru afleiðing af félagslegum tengslum á milli 

fatlaðra og hins ófatlaða meirihluta en ekki vegna skerðingarinnar (Rannveig 

Traustadóttir, 2003, 2009; Thomas, 2002). 

2.1.3 Tengslaskilningur  

Tengslaskilningur á fötlun hefur orðið æ meira ríkjandi. Hér verður gerð grein fyrir tveimur 

slíkum sjónarhornum, norræna tengslaskilningnum og gagnrýninni raunhyggju. Þessi 

sjónarhorn líta svo á að fötlun verði til í flóknum aðstæðum og samspili 

einstaklingsbundinna þátta, umhverfis og menningar. Veruleikinn er samþykktur eins og 
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hann er en gert er ráð fyrir margbreytlegum áhrifavöldum (Danermark og Gellerstedt, 

2004; Shakespeare, 2013). Það skiptir ekki máli hvort gengið er út frá samfélagsgerð, 

menningu eða líffræði. Krafist er heildrænnar greiningar á fötlun í stað þess að skilgreina 

fötlun sem galla, skort eða afleiðingar samfélagslegrar undirokunar eða afurðar 

menningarlegrar orðræðu. Undir þessum sjónarhornum verðu fötlun til vegna samspils 

marga innri og ytri þátta, bæði eðlislægra þátta sem lúta að samhengi eins og til dæmis 

því að skerðing getur verið til komin vegna fátæktar eða stríðsátaka. Fólk er þar með bæði 

fatlað af líkama og samfélagi (Shakespeare, 2013; Tøssebro, 2004). Tengslasjónarhornið 

leggur áherslu á að sameina kjarnann úr öllum sjónarhornum. Fötlun verður þá alltaf til í 

samspili innri þátta (þ.e. einstaklingsbundinna) og ytri (þ.e. umhverfisþátta). Dæmi um 

innri þætti sem hafa áhrif eru viðhorf til skerðingar, persónulegir eiginleikar, eðli og 

alvarleiki skerðingarinnar, eigin geta og áhugasvið. Dæmi um ytri þætti eru meðal annars 

félagslegir og efnahagslegir þættir, umhverfi, stuðningur annarra, hvaða hindranir eru í 

umhverfinu, viðbrögð og viðhorf annars fólks. Það er ekki hægt að leysa öll vandamál 

tengd fötlun með því einu að breyta umhverfinu og mikilvægt er að hunsa ekki 

skerðinguna heldur að vinna út frá henni (Shakespeare, 2013). 

Í tengslaskilningi er rýnt í samskipti og tengsl milli einstaklings og samfélags. Þessi 

skilningur gengur út frá því að fötlun sé félagsleg smíð sem eigi sér rætur í samspili 

einstaklings og umhverfis. Þessi skilningur er til dæmis ráðandi á Norðurlöndum en það 

er engin ein kenning heldur frekar „fjölskylda af nálgunum“ eins og Jan Tøssebro (2004, 

bls. 3) orðar það. Einstaklingurinn er mjög flókið fyrirbæri og kallar þar af leiðandi á 

flóknar aðferðir og margs konar nálgun (Tøssebro, 2004). Í þessum skilningi er líka tekið 

tillit til viðhorfa einstaklinga og þeirrar hvatningar sem fatlað fólk fær (Shakespeare, 

2013). Tøssebro (2004) bendir á að sameiginlegan skilning á fötlun á Norðurlöndum megi 

rekja til opinberrar þjónustu og til hugmynda um þjónustu við fatlað fólk. Fötlun er 

skilgreind sem misræmi á milli getu einstaklings og þeirra krafna sem samfélagið gerir. 

Fötlun er auk þess bundin aðstæðum, til dæmis er blind manneskja ekki fötluð þegar hún 

talar í síma. Fötlun er auk þess afstæð (Tøssebro, 2004). 

Gagnrýnin raunhyggja er tengslakenning sem gerir ráð fyrir mörgum 

orsakavöldum fötlunar. Lögð er áhersla á að sameina þætti úr öðrum líkönum eins og til 

dæmis félagslega og læknisfræðilega sjónarhorninu. Þar er lögð áhersla á menningu, 

umhverfisþætti og líffræði. Gagnrýnin raunhyggja gerir skýran greinarmun á því hvað er 
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til (e. ontology) og hugmynda okkar og þekkingar um hvað sé til (e. epistemology). 

Skerðing er ekki það sama og fötlun. Skerðing er nauðsynlegur en ekki nægilegur þáttur í 

samspili sem veldur fötlun. Í gagnrýninni raunhyggju er fólk álitið fatlað af líkamanum og 

samfélaginu eins og í norræna tengslaskilningnum. Fötlun verður til í samblandi 

líkamlegra eiginleika, menningarlegra tengsla og þess félagslega samhengis sem hún 

verður til í.  

Sjálf aðhyllist ég gagnrýna raunhyggju og tengslaskilning á fötlun en í rannsókn 

minni hef ég lagt áherslu á að kanna hvaða skilning konurnar lögðu í hugtakið fötlun og 

auk þess mun ég kanna hvaða skilningur kom fram hjá þeim sem veittu stuðning.  

Vaxandi áhersla hefur einnig verið á svokallað mannréttindasjónarhorn varðandi 

fatlað fólk og stöðu þess í samfélaginu en það er ný hugmyndafræði um fötlun sem þróast 

hefur með vinnu aðgerðarsinna og með aukinni áherslu á mannréttindi (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Með tilkomu samnings Sameinuðu þjóðanna (2007) um 

réttindi fatlaðs fólks hefur áhersla á mannréttindi og manngildi fatlaðs fólks aukist og hér 

á eftir verður fjallað um hann. 

2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Þegar fjallað eru um ofbeldi og afleiðingar þess gagnvart fötluðum konum er mikilvægt 

að rýna í stefnumótun, þau lög og reglugerðir sem gilda um þessi mál hér á landi og þær 

alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland er aðili að. Í desember 2006 var nýr 

mannréttindasáttmáli um réttindi fatlaðs fólks samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna. Í mars 2007 var hann opnaður til undirritunar og undirritaði fulltrúi Íslands 

hann sama dag, ásamt valfrjálsri bókun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og 

Bjargardóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Þann 11. júní 2012 samþykkti Alþingi 

framkvæmdaáætlun um málefni fatlaðs fólks til ársins 2014. Á grundvelli hennar hefur 

innanríkisráðuneytið leitt vinnu samstarfsnefndar ráðuneyta við að undirbúa fullgildingu 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ráðuneytin hafa farið yfir löggjöf 

hvert á sínu sviði og lagt til breytingar á lögum til samræmis við ákvæði sáttmálans. Á 

grundvelli þessarar vinnu liggur nú fyrir frumgreining á efnisákvæðum samningsins og 

samanburður á þeim við núgildandi lög. Þingsályktunartillaga um fullgildingu samningsins 

var samþykkt samhljóða á Alþingi í september 2016 og einnig að fullgildingu valfrjálsrar 

bókunar yrði lokið fyrir árslok 2017 (Utanríkisráðuneytið, 2016). Þá hafa verið lögð fram 
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á Alþingi, á 146. löggjafarþingi 2016–2017, frumvörp til laga, annars vegar frumvarp til 

laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir og hins vegar frumvarp um 

breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991. Frumvörpin eru byggð á 

tillögum starfshóps sem félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði árið 2014 til að innleiða 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Frumvörpin voru lögð fram á 

Alþingi í apríl 2017 og þegar þetta er ritað (í ágúst 2017) bíða þessi frumvörp afgreiðslu. 

Samningurinn um réttindi fatlaðs fólks tók gildi sem alþjóðlegur 

mannréttindasáttmáli 3. maí 2008 á 60 ára afmæli mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 

þjóðanna (Oddný Mjöll Arnardóttir og Quinn, 2009). Markmiðið með samningnum er 

skilgreint í 1. grein hans. Þar segir: 

Markmið með samningi þessum er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi 

og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra, jafnframt því að efla og 

vinna að virðingu fyrir eðlislægri mannlegri reisn þess. Til fatlaðs fólk teljast meðal 

annars þeir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega 

skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta 

komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra.  

 

Hinn nýi mannréttindasáttmáli veitir fötluðu fólki engin ný réttindi sem ekki eru þegar 

tryggð með lögum og alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Markmiðið með nýja 

samningnum er hins vegar að draga fram og vera vegvísir til að sýna fram á hvaða 

breytingar er nauðsynlegt að framkvæma svo að mannréttindi fatlaðs fólks séu tryggð 

ásamt því að þjóðir heims viðurkenni rétt allra til að nýta hæfileika sína 

(Öryrkjabandalagið, e.d.). Á Íslandi eiga lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 að tryggja 

réttarstöðu fatlaðs fólks og skilgreina hana. Í fyrstu málsgrein og í 1. grein þeirra segir: 

„Markmið þessara laga er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi.“ Með lögum nr. 152/2010 

um breytingu á lögum nr. 59/1992 var síðan kveðið á um að við framkvæmd laganna skuli 

tekið mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem yfirvöld hafa gengist undir og þá 

einkum horft til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Í 6. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað 

sérstaklega um fatlaðar konur en þar stendur: „Aðildarríkin viðurkenna að fatlaðar konur 

og stúlkur eru þolendur margþættrar mismununar og skuli gera ráðstafanir til þess að 

tryggja að þær fái notið til fulls allra mannréttinda og grundvallarfrelsis til jafns við aðra.“ 
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Auk þess stendur: ,,Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja 

fullan þroska, framgang og valdeflingu kvenna í þeim tilgangi að þau mannréttindi og það 

grundvallarfrelsi sem sett er fram í samningi sé tryggt.“ 

Í inngangi ritgerðarinnar er greint frá því að fatlaðar konur séu oft þolendur 

ofbeldis og mismununar. Allir eru sammála um að mikilvægt sé að koma í veg fyrir slíkt. 

Hér á eftir verður fjallað um þau íslensku lög sem snúa að mismunun og ofbeldi gagnvart 

konum. 

2.3 Íslensk lög sem snúa að ofbeldi og mismunun gagnvart konum 

Í stjórnarskrá Íslands, nr. 33/1944, stendur í 65. grein: ,,Allir skulu vera jafnir fyrir lögum 

og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, uppruna, 

kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Fatlað fólk er ekki nefnt 

sérstaklega en að minnsta kosti tveir dómar Hæstaréttar hafa túlkað það þannig að fatlað 

fólk falli undir stöðu að „öðru leyti“ sem fram kemur í 65. grein stjórnarskrárinnar 

(Rannveig Traustadóttir og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013). Baráttusinnar 

um málefni fatlaðs fólk hafa lengi haft á orði hve mikilvægt sé að fjalla sérstaklega um 

fatlað fólk í stjórnarskránni (Rannveig Traustadóttir og Hrafnhildur Snæfríðar- og 

Gunnarsdóttir, 2013). Lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla eru 

einu lögin á Íslandi sem fjalla um mismunun. Eitt af markmiðum þeirra laga er að koma á 

og viðhalda jafnrétti. Jafnframt jöfnum tækifærum karla og kvenna að jafna stöðu 

kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Í 1. grein laganna, lið i, er meðal annars fjallað um 

mikilvægi þess að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreiti. Í 2. grein sömu laga stendur 

meðal annars í fimmta lið:  

Kynbundið ofbeldi er ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til 

líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, 

einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í 

einkalífi og á opinberum vettvangi. 

 

Í þessum lögum er ekki nefnd refsing fyrir að brjóta á einstaklingi með ofbeldi. Það vantar 

skilgreiningu í íslensk lög um heimilisofbeldi (Rannveig Traustadóttir og Hrafnhildur 

Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013). Þrátt fyrir það eru allmörg ákvæði í almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 um það hvernig eigi að refsa fyrir líkamlegt og andlegt 

ofbeldi. Allar greinar í almennum hegningarlögum eiga jafnt við konur og karla. Breytingar 
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voru gerðar á almennum hegningarlögum með lögum nr. 23/2016 til að koma í veg fyrir 

heimilisofbeldi. Í þessum breytingum fólust meðal annars harðari refsingar þeirra sem 

beita heimilisfólk sitt ofbeldi. Auk þessa einblíndu breytingarnar á ærumeiðandi brot en 

það eru meðal annars brot á einkalífi, líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og 

mismunun á eignum og fjárhag (Rannveig Traustadóttir og Hrafnhildur Snæfríðar- og 

Gunnarsdóttir, 2013; Lög nr. 23/ 2016). 

Árið 2000 voru sett ákvæði um nálgunarbann með lögum nr. 94 sem fjalla um 

breytingu á lögum um meðferð opinberra mála svo og með almennum hegningarlögum 

sem gerðu lögreglu kleift að vinna betur gegn ofbeldisfullum mökum eða eltihrellum (e. 

stalkers). Auk þess fær lögregla þrjá daga til að ákvarða hvort brotaaðili sé gerður 

brottrækur af heimili. Lögreglan getur líka tekið mál upp að eigin frumkvæði ef það er 

talið nauðsynlegt. Brottrekstur af heimili er aðeins notaður ef nauðsyn ber til og önnur 

úrræði hafa ekki virkað. Þessi lagasetning gerir það að verkum að nauðsynlegt er fyrir 

stjórnvöld að marka sér ákveðna stefnu í meðferð fyrir karla (Rannveig Traustadóttir og 

Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013; Skýrsla velferðarráðherra um aðgerðir 

samkvæmt aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar vegna ofbeldis karla í nánum samböndum, 

2010). 

Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 er fötlun einungis nefnd í einu ákvæði. 

Það er í annarri málsgrein í 194. grein, kafla XXII sem fjallar um kynferðisbrot en þar 

stendur meðal annars: 

Teljist einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt er fyrir í 1. málsgrein að 

notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns til þess að hafa samræði 

eða önnur kynferðismök, eða þannig er ástatt um hann að öðru leyti að hann getur 

ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. 

 

Það vantar mikið upp á að almenn hegningarlög fjalli um fatlaða einstaklinga. Sama má 

segja um refsingar fyrir þá sem brjóta á réttindum fatlaðs fólks.  

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 leyfa fóstureyðingu við sérstakar aðstæður en móðirin 

þarf alltaf að veita samþykki sitt. Ófrjósemisaðgerð má framkvæma ef viðkomandi er eldri 

en 25 ára og óskar sjálfur eftir aðgerðinni. Ef viðkomandi er yngri en 25 ára verður að gera 

sérstakar ráðstafanir og fá samþykki viðkomandi. Í 22. grein laganna stendur: 



21 

Ef ástæður til ófrjósemisaðgerðar eru fyrir hendi eða ef viðkomandi er fullra 25 ára 

en er vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða annarra geðtruflana og er 

varanlega ófær um að gera sér grein fyrir afleiðingum aðgerðarinnar er heimilt að 

veita leyfi til aðgerðar samkvæmt umsókn sérstaklega skipaðs lögráðamanns. 

 

Rannsóknir hafa meðal annars sýnt að þetta skilyrði ásamt lögræðislögum hefur leitt til 

þess að fatlaðar konur hafa verið sendar í ófrjósemisaðgerð gegn vilja sínum og jafnvel 

sendar í ófrjósemisaðgerð án vitundar þeirra (sjá meðal annars Guðrún V. Stefánsdóttir, 

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

Traustadóttir, 2003). 

Í lögræðislögum nr. 71/1997 stendur meðal annars í fyrstu grein: „Lögráða verða 

menn 18 ára. Lögráða maður er sjálfráður og fjárráða.“ Í II. kafla lögræðislaga um 

sviptingu lögræðis segir í 4. grein að svipta megi menn lögræði og eru gefnar upp nokkrar 

ástæður fyrir sviptingu, meðal annars „vegna andlegs vanþroska, ellisljóleika eða 

geðsjúkdóms eða vegna annars konar alvarlegs heilsubrests“ og „vegna líkamlegs 

vanþroska, heilsubrests eða annarra vanheilinda“. Í lögunum er líka heimild til 

nauðungarvistunar og skyldra úrræða. Margir einstaklingar sem eru með geðsjúkdóma 

líta á þær greinar, sem leyfa nauðungarvistun, sem brot á almennum mannréttindum 

(Rannveig Traustadóttir og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013). Á árinu 2015 

voru gerðar breytingar á lögræðislögum með lögum nr. 84 til að mæta sjónarmiðum úr 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og að lögin yrðu í betra samræmi 

við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar Íslands.  

Alþingi samþykkti lög nr. 88 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk árið 2011. 

Markmiðið með lögunum er að veita fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæslu réttinda 

sinna. Í þessum lögum er meðal annars kveðið á um að réttindagæslumenn skuli vera 

starfandi á öllum svæðum á landinu og séu tilnefndir af sérstakri réttindanefnd innan 

velferðarráðuneytisins. Hlutverk réttindagæslumanna er sem fyrr segir að fylgjast með 

högum fatlaðs fólk á svæðinu og vera því innan handar við réttindagæslu hvers konar. Það 

getur meðal annars falið í sér meðferð einkafjármuna þess. Auk þess eiga þeir að veita 

þjónustu varðandi önnur persónuleg réttindi eða einkamál. Réttindagæslumenn geta auk 

þess verið talsmenn fyrir fatlaða einstaklinga og beitt sér fyrir réttindum þeirra. 

Réttindagæslumenn geta vonandi orðið til þess að dragi úr ofbeldi gegn fötluðum 

einstaklingum og eru þeir hvattir til að tilkynna ofbeldi (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað 
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fólk nr. 88/2011; Rannveig Traustadóttir og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 

2013). 

Þó að íslensk lög taki ekki sérstaklega á ofbeldi og mismunun gegn fötluðu fólki þá 

eiga þau að vernda fatlað fólk að sama skapi og aðra þegna samfélagsins. Í rannsókn minni 

kannaði ég meðal annars þekkingu þátttakenda á þeim lagasetningum og alþjóðlegu 

skuldbindingum sem eiga að tryggja mannréttindi þeirra og vernda þær gegn ofbeldi og 

mismunun. 

2.4 Samantekt  

Hér hefur verið gerð grein fyrir fræðilegum undirstöðum rannsóknarinnar. Hún er unnin 

innan fötlunarfræða þar sem félagsleg sjónarhorn eru ríkjandi og litið er á fötlun sem 

félagslega hugsmíð. Þá var stuttlega fjallað um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og þá auknu áherslu á mannréttindi og manngildi fatlaðs fólk sem hann hefur 

í för með sér. Loks var fjallað um ýmis íslensk lög sem snúa að mismunun og ofbeldi. Í ljós 

kom að þrátt fyrir framfaraskref varðandi réttindagæslumenn fyrir fatlað fólk, vantar enn 

mikið upp á að þar sé fjallað um fatlað fólk og bann við mismunun á grundvelli fötlunar.  
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3 Rýnt í rannsóknir og þau úrræði sem eru í boði fyrir konur sem beittar 
hafa verið ofbeldi 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknir á ofbeldi gegn fötluðum konum. Til að setja ofbeldi 

gegn fötluðum konum í samhengi við ofbeldi gegn konum almennt er í upphafi kaflans 

almenn umfjöllun um ofbeldi gegn konum. Síðan er gerð grein fyrir erlendum og 

íslenskum rannsóknum á ofbeldi gegn fötluðum konum og fötluðum börnum. Sjónum 

verður einnig beint að þeim afleiðingum sem ofbeldið hefur á fatlaðar konur. Seinni hluti 

kaflans gerir grein fyrir þeim úrræðum sem í boði eru fyrir fatlaðar konur og aðrar konur 

sem beittar eru ofbeldi. 

3.1 Rannsóknir á ofbeldi gegn konum 

Ofbeldi gegn konum er alvarlegt alþjóðlegt vandamál og mikið mannréttindamál 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013; Elísabet Kristjánsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 

2010). Auk þess má segja að ofbeldi gegn konum gangi á rétt kvenna og komi í veg fyrir 

að þær geti notið grundvallarfrelsis (Félagsmálaráðuneytið, 1998). Rannsóknir sem koma 

frá Bandaríkjunum, Evrópu og í auknum mæli frá öðrum löndum sýna háa tíðni ofbeldis 

gegn konum á alþjóðavísu. Á það bæði við um ofbeldi sem stendur í lengri eða skemmri 

tíma. Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (2013) um heimilisofbeldi segir að á 

milli 13% og 61% kvenna á aldrinum 15–49 ára hafi tilkynnt að maki eða ættingi hafi að 

minnsta kosti einu sinni beitt þær líkamlegu ofbeldi. Þá segir að 6%–59% kvenna hafi 

tilkynnt um nauðgun eða tilraun til hennar af hendi maka eða náins ættingja eða vinar. 

Líkamlegt ofbeldi á meðgöngu af hálfu maka, ættingja eða vinar var nokkuð algengt því 

28% kvenna höfðu verið beittar slíku ofbeldi (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013).  

Árið 2014 var gerð rannsókn á vegum Evrópusambandsins þar sem tekin voru 

viðtöl við 42.000 konur víðs vegar úr Evrópu. Fram kom þar að þriðja hver kona hafði orðið 

fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi fyrir 15 ára aldur og einni af hverjum fimm 

konum hafði verið nauðgað. Fimmta hver kona hafði tilkynnt heimilisofbeldi en jafnframt 

gáfu rannsóknir til kynna að ofbeldið væri margbreytilegt. Þrátt fyrir þessar háu tölur hafði 
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lítill hluti kvennanna tilkynnt ofbeldið til yfirvalda (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2014).  

Þó að rannsóknir á ofbeldi gegn konum séu vel þekktar er ekki mikið til af 

íslenskum rannsóknum um þetta efni. Fyrsta rannsóknin sem gerð var á Íslandi á ofbeldi 

gegn konum í nánum samböndum var árið 1979 en hún var byggð á sjúkraskrám 

slysavarðstofu Borgarspítala. Sýndi hún fram á að ofbeldi í nánum samböndum átti sér 

stað hérlendis eins og annars staðar (Hildigunnur Ólafsdóttir, Sigrún Júlíusdóttir og 

Þorgerður Benediktsdóttir, 1982). Árið 1996 var framkvæmd umfangsmikil rannsókn á 

ofbeldi gegn konum í nánum samböndum að frumkvæði dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins. Í framhaldi af þeirri rannsókn gaf félags- og 

tryggingamálaráðuneytið út fræðslurit fyrir ýmsar fagstéttir sem byggt var á rannsókninni 

frá 1996 (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Árið 2008 var ný rannsókn gerð sem fjallaði um ofbeldi í nánum samböndum og 

um orsakir, afleiðingar og úrræði ofbeldis. Félags- og tryggingamálaráðuneytið var 

ábyrgðaraðili þeirrar rannsóknar (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Þó að þessar tvær 

rannsóknir séu ekki fullkomlega sambærilegar gefa þær samt til kynna að ofbeldi karla 

gegn konum í nánum samböndum hefur hvorki aukist né minnkað heldur haldist stöðugt. 

Önnur rannsókn var gerð að beiðni félags- og tryggingamálaráðuneytisins árið 2010. 

Niðurstöður gáfu til kynna að 42% kvennanna höfðu verið beittar ofbeldi einhvern tíma 

frá 16 ára aldri en 4% kvennanna sögðu að ofbeldið hefði átt sér stað á síðastliðnum 12 

mánuðum (Elísabet Kristjánsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). 

3.2 Rannsóknir á ofbeldi gegn fötluðum konum 

Eins og rakið er hér að framan þá sýna rannsóknir að ofbeldi gegn konum er alvarlegt og 

útbreitt vandmál. Rannsóknir sýna jafnframt mun hærri tíðni ofbeldis gegn fötluðum 

konum en ófötluðum (Brownridge, 2006). Að vera kvenkyns og með skerðingu eykur til 

muna líkurnar á að viðkomandi mæti ofbeldi (Barrett, O´Day, Roche og Carlson, 2009; 

Hassounch-Phillips og McNeff, 2005; Rich, 2014; Smith, 2008). Fatlaðar konur eiga einnig 

frekar á hættu að verða fyrir ofbeldi af hálfu maka síns en ófatlaðar konur, meðal annars 

vegna þess að þær eru oft háðar maka og ættingjum við athafnir daglegs lífs.  

Árið 2004 gerði Vappu Viemerö í Finnlandi rannsókn sem beindist að konum með 

líkamlegar skerðingar og voru viðmælendurnir 20 talsins. Í þeirri rannsókn reyndist oft 
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erfitt að greina á milli þess hvers eðlis ofbeldið væri, og má þar meðal annars nefna dæmi 

sem hófst með andlegu ofbeldi en endaði í alvarlegu líkamlegu ofbeldi. Mikill hluti 

viðmælenda hafði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi sem birtist meðal annars sem barsmíðar, 

árásir, ýtingar, tilraunir til að kæfa viðkomandi og brjóta útlimi. Ennfremur hafði stór hluti 

kvennanna orðið fyrir andlegu ofbeldi en það lýsti sér meðal annars í öskrum, hótunum 

og banni við að hafa samband við ættingja og vini. Auk þessa ofbeldis hafði ein af hverjum 

fjórum konum í rannsókninni verið beitt kynferðislegu ofbeldi en í því fólust meðal annars 

nauðganir, sifjaspell og þvinguð þátttaka í kynferðislegum athöfnum. Fjárhagslegt ofbeldi 

var auk þess algengt en það lýsti sér meðal annars í því að sá sem bjó með viðkomandi 

konu tók peninga út af bankareikningum hennar án þess að hún vissi og meinaði henni 

aðgang að eigin fé. Í rannsókn Viemerö (2004) kom í ljós að í 90% tilvika voru þeir sem 

beittu konurnar ofbeldi eiginmenn eða sambýlismenn. 

Birtingarmyndir ofbeldis gegn fötluðum konum eru margbreytilegar og rannsóknir 

sýna að þær eru í mikilli áhættu að verða fyrir ofbeldi á sjúkrastofnunum og öðrum 

stofnunum sem sinna þjónustu við fatlað fólk, svo sem í sérhæfðri búsetu, 

skammtímavistunum og á vernduðum vinnustöðum (Cramer, Gilson og DePoy, 2008). Í 

rannsókn sem framkvæmd var í Noregi af Olsvik (2006) var rætt við 13 konur með 

líkamlegar skerðingar. Þar komu í ljós mörg dæmi um stofnanatengt ofbeldi í skólum og 

heilsugæslu, hjá félagsþjónustunni og á stöðum sem voru hugsaðir sem þjónustustofnanir 

fyrir fatlað fólk. Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor og Swank (2003) komust að sömu 

niðurstöðu í rannsókn sinni og benda á að fatlaðar konur verða oft fyrir ofbeldi á 

sjúkrastofnunum og þjónustustofnunum fyrir fatlað fólk. Sambærilegar niðurstöður koma 

fram í þessum þremur ofangreindum rannsóknum; það er að fatlaðar konur eru í mikilli 

áhættu að vera beittar ofbeldi á sjúkrastofnunum og öðrum stofnunum sem sinna 

þjónustu við fatlað fólk (Cramer, Gilson og DePoy, 2008; Nosek o.fl., 2003; Olsvik, 2006). 

Fatlaðar konur eru einnig líklegri til að verða fyrir mismunun, einangrun, 

fjárhagslegum svikum og ýmsum tegundum vanrækslu (Holm, 2012). Þær eru jafnframt 

líklegri en aðrar konur til að hafa skerta sjálfsmynd og búa við félagslega einangrun. 

Sérhver einstaklingur mótar sjálfsmynd sína í samskiptum við aðra og fatlaðar konur 

verða oft varar við neikvæð viðhorf í sinn garð. Þær upplifa sig sem byrði á fjölskyldu sinni 

og sjálfsmynd þeirra verður fyrir stöðugum árásum neikvæðra félagslegra staðalmynda 

sem felast í því að litið er á þær sem illar, vitlausar, tilfinningalausar og að það þurfi að 
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vorkenna þeim (Nosek o.fl., 2003). Þær virðast oft ósýnilegar og það getur reynst þeim 

erfitt að tilkynna kynferðislegt ofbeldi þegar litið er á þær sem kynlausar og ekki kynverur. 

Þær eru oft mun varnarlausari en ófatlaðar kynsystur þeirra vegna skerðingar sinnar, 

félagslegrar einangrunar og lélegrar sjáfsmyndar. Konur með þroskahömlun er einkum 

hætt við kynferðislegu ofbeldi því að þær þekkja oft ekki hvar mörkin liggja og lenda í 

aðstæðum sem þær eiga erfitt með að skilja (Holm, 2012).  

Allar ofangreindar erlendar rannsóknir sýna að fatlaðar konur eru í mun meiri 

áhættu að verða fyrir ofbeldi en ófatlaðar kynsystur þeirra. Ofbeldi af hendi maka er 

algengt og auk þess er kynferðislegt og andlegt ofbeldi algengt (Nosek o.fl., 2003).  

3.3 Íslenskar rannsóknir á ofbeldi gegn fötluðum konum 

Á Íslandi hafa fáar rannsóknir verið gerðar sem fjalla eingöngu um ofbeldi gegn fötluðum 

konum. Ég mun fjalla ítarlega um þessar rannsóknir hér á eftir. Fyrsta rannsóknin var gerð 

árið 2013 og var markmið hennar að kanna eðli ofbeldis gegn fötluðum konum, við hvers 

konar aðstæður ofbeldi ætti sér stað og hvaða afleiðingar það hefði fyrir fatlaðar konur 

að hafa verið beittar ofbeldi. Rannsóknin var unnin fyrir velferðarráðuneytið á vegum 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands og Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum 

(Félagsvísindastofnun, 2013). 

Í rannsókninni voru tekin 13 eigindleg viðtöl við konur sem allar höfðu verið beittar 

ofbeldi. Niðurstöður sýndu að allir viðmælendur höfðu upplifað ofbeldi í barnæsku. Einelti 

í skóla var algengt og nokkrar viðmælenda lýstu því hvernig þær höfðu orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun í æsku. Líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi á æskuheimili 

var nokkuð algengt. Nokkrar kvennanna urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu 

karlmanna utan fjölskyldunnar. Flestar höfðu viðmælendurnir  átt kærasta og nokkrar 

voru giftar. Tvær konur höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu maka og ein kona 

hafði verið beitt líkamlegu og fjárhagslegu ofbeldi af hálfu maka síns. Þá höfðu tvær 

kvennanna verið beittir andlegu ofbeldi en það tengdist áfengisneyslu maka þeirra. 

Valdbeiting ættingja var frekar algeng í tilviki kvennanna. Þær konur sem voru með 

þroskahömlun áttu það sameiginlegt að foreldrar og systkini höfðu tilhneigingu til að taka 

af þeim völdin og stjórna lífi þeirra. Nokkrir viðmælendur í rannsókninni sem dvalið höfðu 

í sjálfstæðri búsetu með stuðningi höfðu mætt ofbeldi  hjá starfsfólki stofnana eða 

sambýlisfólki sem lýsti sér í andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Sérfræðingar og 
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starfsfólk stofnana sem tilheyrðu heilbrigðiskerfinu eða félagslega kerfinu höfðu beitt 

nokkrar viðmælenda ofbeldi. Það lýsti sér meðal annars í kynferðislegu ofbeldi af hálfu 

læknis og starfsmanns. Einnig sýndu starfsmenn íbúum oft dónaskap, óvirðingu eða 

óviðeigandi framkomu. Þá sýndu starfsmenn einnig oft vanrækslu í starfi.  

Mjög algengt var að viðmælendurnir hefðu orðið fyrir þvingun og valdbeitingu af 

völdum kerfislægra þátta. Konurnar greindu frá því hvernig starfshættir á sambýlum og 

stofnunum gátu falið í sér ögrun og ákveðið valdboð. Það birtist meðal annars í því að 

konurnar fengu ekki að ráða hvernig þær vörðu dögunum, í hvað þær eyddu peningum 

sínum og að vinnubrögð á sambýlum komu í veg fyrir að þær gætu tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir.  

Rannsóknir hafa sýnt að þegar fólk þarf að reiða sig á aðstoð annarra getur skapast 

valdaójafnvægi og hættan á ofbeldi eykst (Félagsvísindastofnun, 2013). Algengt er að 

gerendur nýti sér skerðinguna til að koma fram vilja sínum. Það er meðal annars gert með 

því að slökkva á rafmagnshjólastól eða fjarlægja hækjur. Það er auk þess algengt að 

starfsfólk á heimilum fatlaðs fólks og þeir sem vinna með fötluðu fólki séu í ákveðinni 

valdastöðu gagnvart íbúum. Starfsmenn eiga að sjá til þess að fólk fari eftir ákveðnum 

reglum og geta átt það til að stjórna með yfirgangi þannig að skjólstæðingurinn upplifir 

sig valdalausan. Það sem viðmælendurnir í ofangreindri rannsókn frá árinu 2013 áttu 

sameiginlegt var að samfélagið skorti oft skilning á þörfum þeirra og veitti þeim þar af 

leiðandi ekki nægilegan stuðning. Það getur leitt til aukinnar hættu á ofbeldi 

(Félagsvísindastofnun, 2013). Afleiðingar ofbeldis voru miklar á viðmælendurna. Áhrif 

ofbeldis á þær konur sem voru beittar ofbeldi í barnæsku varaði fram á fullorðinsár. Erfitt 

var fyrir þær að greina á milli afleiðinga ofbeldis sem þær höfðu verið beittar. Þær höfðu 

allar upplifað vanlíðan á borð við kvíða og átt erfitt með að treysta öðru fólki, sérstaklega 

karlmönnum. Þær höfðu flestar þjáðst af þunglyndi og sjálfsásökunum sem vöruðu allt 

fram á fullorðinsár. 

Á árunum 2013–2015 var unnin rannsókn við Rannsóknasetur í fötlunarfræðum 

við Háskóla Íslands í samvinnu við háskólana í Leeds og Glasgow, Ludwig Boltzman 

stofnunina, rannsóknastofnunina Quearum og NINLIL (félagasamtök sem veita ráðgjöf til 

fatlaðra kvenna) í Austurríki og Giessen-háskólann í Þýskalandi. Rannsóknin var styrkt af 

Daphne III áætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Í þessar ritgerð verður vísað 

til þessarar rannsóknar sem Daphne-verkefnisins. Rannsóknin bar heitið Ofbeldi gegn 
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fötluðum konum og aðgengi þeirra að stuðningsúrræðum. Í rannsókninni voru tekin viðtöl 

við fatlaðar konur og haldnir rýnihópar með þeim til að afla upplýsinga um reynslu þeirra 

af ofbeldi og aðgengi að stuðningsúrræðum. Ennfremur voru tekin viðtöl við einstaklinga 

sem starfa hjá stofnunum/samtökum sem styðja brotaþola og fólk sem þjónustar fatlað 

fólk og hefur reynslu af því að styðja fatlaðar konur sem beittar hafa verið ofbeldi. 

Niðurstöður verkefnisins var í samræmi við niðurstöður úr öðrum rannsóknum, bæði 

íslenskum og erlendum þess efnis að algengt er að fatlaðar konur verði fyrir margs konar 

ofbeldi. Rannsóknin sýndi að líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og þjónustutengt ofbeldi 

var algengt og alvarlegt (Hrafnhildur Snæfriðar- og Gunnarsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2013). 

Konurnar nefndu nokkra þætti sem hefðu hjálpað þeim í ofbeldisfullum 

aðstæðum, en það var styrkur og persónuleg úrræði sem fólust meðal annars í því að 

sækja sjálfstyrkingarnámskeið og hin ýmsu fræðslunámskeið. Þeim fannst einnig gott að 

geta leitað til einhverra sem voru þeim nákomnir eins og ættingja eða vina og fá stuðning 

frá þeim. Auk þess fannst þeim nauðsynlegt að fá óformlegan eða formlegan stuðning frá 

félagasamtökum og/eða stofnunum.  

Hluti verkefnisins beindist að því að afla upplýsinga um stefnumörkun og 

lagaramma. Niðurstöður úr þeim þætti sýndu að löndin fjögur sem tóku þátt í 

rannsókninni (Austurríki, Bretland, Ísland og Þýskaland) höfðu löggjöf sem á að tryggja 

rétt fatlaðs fólks. Síðan voru öll löndin nema Ísland með gildandi löggjöf um ofbeldi gegn 

konum. Niðurstöður úr rannsókninni sýna ennfremur að fatlaðar konur standa frammi 

fyrir hindrunum þegar kemur að aðgengi að réttri málsmeðferð. Fæstar konurnar sem 

tóku þátt í rannsókninni tilkynntu ofbeldið til lögreglu. Þær fengu heldur ekki hjálp eða 

aðstoð til að takast á við afleiðingar þess. Niðurstöður úr þessu verkefni gáfu ennfremur 

til kynna að þekking kvennanna á réttindum til stuðnings og þjónustu var mismunandi. 

Allmargar kvennanna í rannsókninni voru óvissar um hvert þær gætu leitað og hvort 

stuðningurinn sem stóð til boða væri aðgengilegur. Fötluðu konurnar höfðu margvíslega 

reynslu af hindrunum og valdaójafnvægi í samfélaginu sem gerði þeim erfitt fyrir. Flestar 

konurnar töldu að mikill skortur væri á stuðningi við fatlaðar konur sem væru þolendur 

ofbeldis.  

Niðurstöður úr gagnaöflun Daphne-verkefnisins um stuðningsúrræði gaf til kynna 

að aðgengi fatlaðra kvenna að þeim væri mjög ábótavant. Mjög fá af slíkum úrræðum 
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töldu þjónustuna aðgengilega fyrir fatlaðar konur. Í mörgum tilfellum skorti þekkingu hjá 

ráðgjöfum á málefnum fatlaðra kvenna. Þær ráðstafarnir sem gerðar voru til að tryggja 

aðgengi að stofnunum eða samtökum beindust einkum að konum með geðsjúkdóma og 

þroskahömlun. Aftur á móti var ekki gert mikið fyrir konur með skynskerðingar, það er að 

segja til að tryggja aðgengi þeirra að upplýsingum, stofnunum eða samtökum. Í 

rannsókninni kom í ljós ákveðið þema: Í öllum löndunum fjórum skorti fjármagn til að gera 

úrræðin aðgengilegri fyrir fatlaðar konur. Jafnframt skorti úrræði og þekkingju til að 

aðlaga stuðning að ólíkum þörfum fatlaðra kvenna. Ennfremur töldu viðmælendurnir úr 

hópi fatlaðra kvenna að umræðan um ofbeldi gegn fötluðum konum væri komin skammt 

á veg og lítið um það  rætt í samfélaginu. Þetta yrði til þess að fatlaðar konur fengju síður 

fræðslu og stuðning frá samfélaginu. Vitundarvakning um málefnið væri því nauðsynleg 

(Hrafnhildur Snæfriðar- og Gunnarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2013). 

Efni þeirra tveggja skýrslna, sem hafa verið birtar nýlega og fjalla um ofbeldi gegn 

fötluðum konum, hefur verið rakið nokkuð ítarlega hér að framan. Þetta er gert til þess 

að varpa skýrara ljósi á það ofbeldi sem fatlaðar konur eru beittar og jafnframt til að vekja 

athygli á því að þessar tvær skýrslur sýna að ofbeldi gagnvart fötluðum konum er bæði 

algengt og alvarlegt vandamál í íslensku samfélagi.  

Ofbeldi gegn fötluðum konum hefur komið í ljós í öðrum eigindlegum rannsóknum 

sem beindust þó ekki sérstaklega að ofbeldi gegn fötluðum konum. Þar má meðal annars 

nefna doktorsritgerð Guðrúnar V. Stefánsdóttur frá árinu 2008 sem fjallar um lífssögur 

kvenna með þroskahömlun. Konurnar í rannsókninni voru allar fæddar fyrir 1950. Í 

rannsókn Guðrúnar kom í ljós að konurnar höfðu verið beittar líkamlegu og kynferðislegu 

ofbeldi, stofnanabundnu ofbeldi og þær neyddar í ófrjósemisaðgerðir. Viðmælendur 

hennar höfðu auk þess upplifað misbeitingu valds í samfélaginu, mismunun og almenna 

aðgreiningu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur og 

Rannveigar Traustadóttur frá árinu 2001 á lífi mæðra með þroskahömlun. Í rannsókninni 

kom í ljós að tvær mæður höfðu orðið ófrískar eftir að vera nauðgað og að ein konan var 

neydd í ófrjósemisaðgerð af fjölskyldumeðlimum. Í annarri rannsókn sem Rannveig 

Traustadóttir framkvæmdi árið 1993 á þátttöku 20 fatlaðra ungmenna á atvinnumarkaði 

kom í ljós að tvær kvennanna í rannsókninni höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 
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Ennfremur kom í ljós að allir þátttakendurnir höfðu upplifað aðgreiningu og óréttlæti á 

vinnumarkaði (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Í grein Kristínar Björnsdóttur frá árinu 2011, Þetta er minn líkami en ekki þinn: 

Sjálfræði og kynverund kvenna með þroskahömlun, kemur fram að þrjár kvennanna í 

rannsókninni höfðu verið beittar kynferðislegu ofbeldi. Tveimur var nauðgað af 

ófötluðum starfsmönnum á vernduðum vinnustað sem þær unnu á. Þegar konurnar 

reyndu síðan að ræða þetta atvik við aðra starfsmenn þá var þeim ekki trúað. Þriðja 

viðmælandanum var nauðgað af stjúpföður sínum og stóð það ofbeldi yfir í langan tíma 

(Kristín Björnsdóttir, 2011).  

Þá má nefna grein Vilborgar Jóhannsdóttur og Freyju Haraldsdóttur frá árinu 2011, 

Verður fatlað fólk fyrir kerfislægu og menningarbundnu ofbeldi í íslensku samfélagi? Þar 

kemur fram að fatlað fólk á Íslandi verður reglubundið fyrir kerfislægu ofbeldi. Niðurstaða 

höfundanna er sú að að fatlað fólk (og það á ekki síður við um fatlaðar konur) hafi búið 

við það um langt árabil að vera hluti af samfélagsgerð sem útilokar það beint og óbeint 

frá flestöllum sviðum mannlífsins.  

Mín rannsókn byggist á ofangreindum rannsóknum og hefur það að markmiði að 

afla frekari þekkingar á birtingarmyndum ofbeldis í lífi fatlaðra kvenna og afleiðingar þess. 

Fram til þessa hafa fáar rannsóknir beinst að afleiðingum ofbeldis, mismununar og 

útskúfunar á daglegt líf og athafnir fatlaðra kvenna. Ein rannsókn um þetta efni hefur þó 

nýlega litið dagsins ljós, MA-rannsókn Freyju Haraldsdóttur í kynjafræði frá árinu 2017. 

Þar fjallar hún um reynslu fatlaðra kvenna af því að verða fyrir margþættri mismunun með 

áherslu á fötlun og kyngervi. Auk þess rannsakaði hún sálrænar afleiðingar þess að verða 

fyrir margs konar ofbeldi, meðal annars hvernig konurnar andæfa slíku ofbeldi og hverjar 

hugmyndir þeirra eru að bættu samfélagi. Nánar verður fjallað um rannsókn Freyju hér á 

eftir þar sem rýnt er í rannsóknir um afleiðingar ofbeldis gegn konum almennt og ofbeldi 

gegn fötluðum börnum. 

Rannsóknir á ofbeldi gegn fötluðum konum sýna að margar þeirra hafa þurft að 

þola ofbeldi allt frá barnæsku. Því þykir rétt að fjalla hér í stuttu máli um ofbeldi gegn 

fötluðum börnum. Aðeins ein viðamikil rannsókn hefur farið fram hér á landi sem beindist 

að illri meðferð, ofbeldi og vanrækslu fatlaðra barna. Þessi rannsókn var unnin af 

vistheimilanefnd og beindist að vistun barna á Kópavogshæli á árunum 1952–1993. 

Skýrslan er mjög ítarleg og í henni er lýst starfsemi Kópavogshælis, ástæðum fyrir vistun 
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barnanna, opinberu eftirliti með starfseminni og varpað ljósi á það hvort börn hafi sætt 

þar illri meðferð, vanrækslu eða ofbeldi. Í skýrslunni eru einnig settar fram tillögur til 

úrbóta. Niðurstöður skýrslunnar sýndu að börn á Kópavogshæli sættu líkamlegu, andlegu 

og kynferðislegu ofbeldi og mikill skortur var á eftirliti með stofnuninni (Hrefna 

Friðriksdóttir o.fl., 2016).  

Í skýrslu vistheimilanefndar kemur einnig fram að alþjóðlegar rannsóknir sýni að 

ofbeldi gegn fötluðum börnum er algengt og að þrisvar til fjórum sinnum meiri líkur séu 

á að fötluð börn verði fyrir ofbeldi og illri meðferð en ófötluð börn. Iðulega virðist það 

fara eftir skerðingu barnanna hversu há ofbeldistíðnin er. Flestar rannsóknir sýna að börn 

með þroskahömlun, hegðunarerfiðleika og tjáningarerfiðleika eru einkum í áhættu. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að fötluð börn eru líklegri til að verða fyrir vanrækslu, 

líkamlegu, kynferðislegu og andlegu ofbeldi (European Union Agency for Fundamental 

Rights, 2015; Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 2016). Í rannsókn sem var unnin á vegum 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kemur fram að ofbeldi gegn fötluðum börnum 

er algengt og útbreitt. Í rannsókninni var því haldið fram að fötluð börn séu líklegri en 

önnur börn til að vera þolendur ofbeldis þar sem staða þeirra í samfélaginu einkennist oft 

af fordómum annarra, jaðarsetningu, einangrun í sérúrræðum, vanþekkingu og 

aðstæðum þeirra (European Union Agency for Fundamental Rights, 2015).  

3.4 Afleiðingar ofbeldis 

Afleiðingar ofbeldis á konur hefur margs konar birtingarmyndir. Algengustu afleiðingar 

eru meðal annars kvíðaköst, reiði, skert sjálfstraust, að eiga erfitt með svefn, þunglyndi, 

sektartilfinning, að vera hrædd um börnin sín og aðra fjölskyldumeðlimi. Stundum er 

þessum einkennum skipt niður í annars vegar líkamlegar og hins vegar sálrænar 

afleiðingar (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013; Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 

1997). 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að konur sem beittar eru ofbeldi upplifa sálræn 

einkenni eins og til dæmis mikla þreytu, streitu, meiri vanlíðan og þunglyndi en almennt 

gerist. Konur sem hafa verið beittar ofbeldi eru oft haldnar miklum ótta, þær eru með lágt 

sjálfsmat og sjálfstæði þeirra minnkar (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013: Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1997). Þessi sömu einkenni komu í ljós í íslenskri rannsókn um 

ofbeldi gegn fötluðum konum (Félagsvísindastofnun, 2013). Konum sem hafa verið beittar 
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ofbeldi er líka hættara við sjálfsvígum en öðrum konum. Rannsóknir hafa sýnt að 

sjálfsvígstilraunir eru tólf sinnum algengari meðal kvenna sem búa við ofbeldi en almennt 

gerist. Ef konur verða fyrir miklu ofbeldi getur það leitt til þess að þær geta ekki tekið 

sjálfstæðar og raunhæfar ákvarðanir. Þær lifa við stöðugan ótta vegna stöðugrar hræðslu 

um að ofbeldið verði endurtekið (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). Einnig er meiri 

hætta á að konur sem búa við ofbeldi misnoti áfengi og vímuefni. Þær eru oft greindar 

með áfallastreituröskun en í því felst meðal annars að þær endurupplifa reynsluna í 

draumi eða hugsunum, sálrænu minnisleysi eða dofa sem veldur einangrun frá öðrum og 

vanhæfni í samskiptum og tengslamyndun (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). 

Líkamlegar afleiðingar ofbeldis eru margvíslegar svo sem afleiðingar af spörkum, 

hrindingum, barsmíðum eða að konurnar hafi verið brenndar, hárreyttar eða reynt að 

kæfa þær. Þetta geta verið alvarlegir og lífshættulegir áverkar en oft vara sálrænar 

afleiðingar þessa lengur (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). 

Rannsókn Freyju Haraldsdóttur (2017) sem nefnd er hér að framan er sú eina hér 

á landi sem beinist sérstaklega að afleiðingum ofbeldis, mismununar og útskúfunar á líf 

fatlaðra kvenna. Niðurstöður gefa til kynna að fatlaðar konur upplifi margþætta 

mismunun á ólíkum stöðum víðast hvar í samfélaginu og að afleiðingarnar séu alvarlegri 

en hjá ófötluðum konum. Ofbeldið sem fatlaðar konur verða fyrir er yfirleitt bæði dulið 

og meiðandi. Sálrænar afleiðingar eru mjög flóknar og birtast meðal annars í sorg, ótta og 

reiði. Þær upplifa ennfremur sálrænar afleiðingar afmennsku og þeirrar tilfinningar að 

vera valdalausar og háðar öðrum. Í rannsókn Freyju kom fram að konurnar stuðluðu að 

betri líðan með ólíkum hætti, meðal annars með því að leita til aðstandenda sem 

viðurkenna líðan þeirra og með því að leita til annarra fatlaðra kvenna. Konurnar í 

rannsókninn töldu mikilvægt að breytingar yrðu á stöðu þeirra í samfélaginu sem fælist 

meðal annars í því að uppræta kúgandi valdakerfi og þá menningu sem ýtir undir kven-

fötlunarfyrirlitningu sem kemur í veg fyrir að fatlaðar konur á Íslandi geti búið við full 

mannréttindi og tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra (Freyja Haraldsdóttir, 2017). 

Til að vinna úr afleiðingum ofbeldis sem konur verða fyrir, bæði fatlaðar og þó 

einkum ófatlaðar konur, eru í boði nokkur úrræði. Hér á eftir verður fjallað um þau úrræði 

sem eru í boði á Íslandi fyrir konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi. 
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3.5 Réttindagæslumenn 

Samkvæmt lögum nr. 88/2011 starfa réttindagæslumenn í öllum landshlutum. Hlutverk 

þeirra er að fylgjast með högum fatlaðs fólks og aðstoða það við hvers konar 

réttindagæslu. Fatlað fólk getur leitað til réttindagæslumanna með ýmislegt sem varðar 

réttindi og ef brotið er á því. Einnig er hægt að leita til réttindagæslumanns ef vitað er að 

brotið hafi verið á fötluðum einstaklingi. Réttindagæslumaður skal vera sýnilegur og sjá 

um fræðslu fyrir fatlað fólk og þá sem starfa hjá fötluðu fólki (Velferðarráðuneytið e.d. -

b.). 

3.6 Stígamót  

Ráðgjafa- og upplýsingamiðstöðin Stígamót er hugsuð fyrir konur og karla sem hafa verið 

beitt kynferðislegu ofbeldi. Stígamót hófu starfsemi sína 8. mars 1990 og eru staðsett í 

Reykjavík. Frá upphafi hefur starfið hjá Stígamótum byggst á hugmyndum kynjafræði um 

kynferðisofbeldi. Kenningar kynjafræðinnar falla best að reynsluheimi þeirra sem hafa 

verið beittir kynferðislegu ofbeldi. Þessar kenningar skýra jafnframt þá staðreynd að það 

eru karlmenn sem einkum beita konur og börn kynferðislegu ofbeldi. Stígamót veita ekki 

eingöngu þjónustu þeim konum sem beittar hafa verið ofbeldi. Foreldrar, makar, vinir og 

aðrir aðstandendur geta leitað eftir ráðgjöf og stuðningi hjá Stígamótum óski þeir eftir 

því. Starfsemi Stígamóta mótast aðallega af einstaklingsráðgjöf sem veitt er í viðtölum. Í 

boði er einstaklingsmiðaður stuðningur til að ræða ofbeldið, rifja það upp og setja það í 

orð. Það er sú leið sem er farin til að ná tökum á afleiðingum ofbeldis hjá Stígamótum. 

Einstaklingur ákveður fjölda viðtala og hversu mikinn stuðning hann þarf og í hve langan 

tíma. Alltaf er starfsmaður á símavakt hjá Stígamótum. Starfsfólkið hefur líka leitast við 

að koma til móts við fólk sem á erfitt með að koma í Stígamót og starfsfólkið fer í 

heimsóknir á geðdeildir og heim til fatlaðs fólks. Sjálfshjálparhópar eru líka mikilvægur 

þáttur í starfi Stígamóta. Í þeim hópum koma brotaþolar saman og sækja styrk hver til 

annars í því skyni að vinna bug á afleiðingum ofbeldis. Öll þjónusta Stígamóta er ókeypis.  

Árið 2014 fluttu Stígamót starfsemi sína í aðgengilegt húsnæði fyrir hreyfihamlaða 

fólk og á sama tíma var ráðinn þangað starfsmaður sem er sérfræðingur í málefnum 

fatlaðs fólks. Stóð hún fyrir ýmiss konar fræðslu og ráðgjöf til fatlaðs fólks ásamt því að 

stuðla að vitundarvakningu um ofbeldi á fötluðum konum. Unnið var í nánu sambandi við 

hagsmunasamtök fatlaðs fólks og í samráði við fatlað fólk. Auk þess hefur fötluðu 
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baráttufólki verið boðið í Stígamót ásamt fulltrúum helstu hagsmunasamtaka fatlaðs 

fólks. Sérfræðingur Stígamóta í málefnum fatlaðs fólks upplýsti að ekki hefðu nógu 

margar fatlaðar konur leitað til Stígamóta til að hægt væri að stofna sjálfshjálparhópa fyrir 

fatlaðar konur en að þær væru farnar að leita til Stígamóta í meiri mæli en áður (Helga 

Baldvins- og Bjargardóttir, munnleg heimild 2. febrúar 2016; Ingólfur V. Gíslason, 2008; 

Stígamót, 2014).  

3.7 Bjarkarhlíð 

Bjarkarhlíð er nýtt úrræði sem tók til starfa 1. febrúar 2017. Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir 

þolendur ofbeldis og markmið starfsins er að veita ráðgjöf og stuðning. Ennfremur að 

veita fræðslu og umfjöllun um eðli og afleiðingar ofbeldis. Bjarkarhlíð er aðgengileg fyrir 

fatlað fólk. Boðið er upp á upplýsingar og ráðgjöf fyrir fólk sem hefur orðið fyrir 

ofbeldisfullri reynslu. Í Bjarkarhlíð er öll þjónusta undir sama þaki og auðveldar það allt 

ferli þegar leitað er aðstoðar. Ráðgjöf og einstaklingsviðtöl eru í boði svo og samvinna við 

aðra þjónustuaðila eins og til dæmis heilsugæslu og velferðarþjónustu sveitarfélaganna. 

Það sem felst í þjónustu Bjarkarhlíðar er meðal annars viðtöl og ráðgjöf hjá lögreglu, 

lögfræðingum og félagsráðgjöfum, skjólstæðingum að kostnaðarlausu. Þjónustan er í 

boði fyrir þá sem eru 18 ára og eldri og hafa orðið fyrir ofbeldi. Ennfremur er í boði lagaleg 

og félagsleg ráðgjöf. Það sem felst í þeirri aðstoð er meðal annars aðstoð við 

umsóknarferli í önnur úrræði eins og fjárhagslega aðstoð. Lögreglan veitir ennfremur 

upplýsingar um það hvernig leggja eigi fram kæru og upplýsingar um réttarvörslukerfið 

(Bjarkarhlið, e.d.). 

3.8 Sólstafir á Ísafirði 

Sólstafir eru óformleg grasrótarhreyfing og byggist á sömu hugmyndafræði og Stígamót 

sem lýst var hér að framan. Sólstafir voru stofnaðir á Ísafirði og var fyrsti 

sjálfshjálparhópurinn stofnaður árið 2006. Starfskonur Sólstafa eru ekki sérfræðingar en 

þær koma úr margvíslegum starfsstéttum. Það sem þær eiga sameiginlegt er að  hafa allar 

verið beittar kynferðislegu ofbeldi. Eins og hjá Stígamótum er ekki litið á einstaklinga sem 

hafa verið beittir kynferðisofbeldi sem sjúka einstaklinga eða fórnarlömb (Sólstafir, e.d.). 

Hjá Sólstöfum, eins og hjá Stígamótum, er litið á alla sem sterka einstaklinga sem lifað 

hafa af ofbeldi og búa þar af leiðandi yfir miklum styrk. Markmiðið með starfsemi Sólstafa 

er að vekja einstaklinginn til meðvitundar um eigin styrk og hjálpa viðkomandi til að 
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breyta sjálfsmynd sinni og þar með eigin lífi. Í Sólstöfum er boðið upp á einkaviðtöl og 

sjálfshjálparhópa eins og gert er í Stígamótum. Einstaklingarnir ráða sjálfir hversu mikinn 

stuðning þeir fá og hve lengi. Öll þjónusta hjá Sólstöfum er ókeypis. Starfsmenn Sólstafa 

vinna í nánu sambandi við Stígamót og leita þeir ráðgjafar bæði þangað og í Aflið á 

Akureyri (Sólstafir, e.d.). 

3.9 Aflið á Akureyri 

Í Aflinu er boðið upp á þjónustu fyrir einstaklinga sem hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi eða heimilisofbeldi svo og aðstandendur þeirra sem óska eftir aðstoð. Einnig er 

boðið upp á aðstoð fyrir fólk sem lent hefur í einelti. Starfsemin hefur verið til staðar á 

Akureyri frá árinu 2003. Boðið er upp á viðtöl á staðnum, í síma og í gegnum Skype. Aflið 

er systursamtök Stígamóta eins og Sólstafir sem rætt var um hér að ofan. Byggist það á 

sömu hugmyndafræði og Stígamót og Sólstafir, að þeir sem lent hafa í ofbeldi eru 

sérfræðingarnir í sínu lífi. Mikilvægt þykir að mæta fólki á jafningjagrundvelli. Hjá Aflinu 

er boðið upp á einstaklingsviðtöl, bæði fyrir aðstandendur og þolendur. Hópastarf er auk 

þess mikilvægur þáttur í starfsemi Aflsins. Í hópastarfinu hittast fjórir til sex einstaklingar 

sem eru með svipaða reynslu í 15 skipti og ræða afleiðingar ofbeldisins. Einn til tveir 

ráðgjafar frá Aflinu halda utan um hópinn í hvert sinn. Símavakt er allan sólarhringinn. 

Starfsfólkið tekur þátt í fræðslu til almennings og í vitundarvakningu sem felst meðal 

annars í greinaskrifum, pólitísku starfi og samskiptum við sveitarfélög og ríkisvald. Aflið er 

ekki í aðgengilegu húsnæði, það eru tröppur niður að útidyrum og eru dyrnar líklega of 

þröngar fyrir hjólastóla. Þeim sem geta ekki nýtt sér þjónustu Aflsins með því að mæta á 

staðinn er boðið að nýta sér þjónustuna í gegnum netið og í síma. Hjá Aflinu er ekki boðið 

upp á neina sérstaka þjónustu fyrir fatlaðar konur en þær fá sömu þjónustu og aðrar 

konur. Starfsmenn Aflsins hafa þó farið á sambýli og á heimili fatlaðs fólks til að auðvelda 

þeim að nýta sér þjónustuna (Aflið, e.d.; Ingibjörg Þórðardóttir, munnleg heimild 6. mars 

2016). 

3.10 Kvennaathvarfið.  

Kvennaathvarfið hóf formlega starfsemi sína í Reykjavík 6. desember 1982 og hefur 

starfað síðan. Upprunalega var hugmyndin sú að það  opnaði athvörf víðs vegar um 

landið. Eitt athvarf var síðan stofnað á Akureyri árið 1984. Reynslan sýndi hins vegar að 

þolendur á landsbyggðinni kusu frekar að yfirgefa heimabyggð sína og fara til Reykjavíkur 
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og var starfsemi athvarfsins á Akureyri því lögð niður rúmu ári síðar (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). Sú þjónusta sem Kvennaathvarfið býður upp á er athvarf fyrir konur og börn þeirra 

þegar dvöl í heimahúsum er ekki möguleg vegna líkamlegs eða andlegs ofbeldis 

sambýlismanns, eiginmanns eða annarra heimilismeðlima. Kvennaathvarfið er einnig 

athvarf fyrir konur sem hefur verið nauðgað. Þar er boðið upp á símaráðgjöf allan 

sólarhringinn. Mögulegt er fyrir konur að koma í einkaviðtal til að ræða málin, fá stuðning 

og upplýsingar án þess að til dvalar komi. Það þarf að hringja og panta tíma í einkaviðtölin. 

Boðið er upp á sjálfshjálparhópa hjá Kvennaathvarfinu en í þeim hittast nokkrar konur 

reglulega undir handleiðslu starfskonu Kvennaathvarfsins en nauðsynlegt er að hafa 

komið í viðtal áður. Sjálfshjálparhóparnir eru lokaðir hópar. Markmið hópanna er að 

konur með svipaða reynslu hittist og styrki hver aðra til sjálfshjálpar. Tekið er vægt gjald 

fyrir þátttöku í sjálfshjálparhópunum en það er fellt niður þegar um sérstakar aðstæður 

er að ræða (Ársskýrsla Kvennaathvarfsins, 2014). 

3.11 Áfallamiðstöð slysa, ofbeldis og hamfara 

Áfallamiðstöð slysa, ofbeldis og hamfara er staðsett á slysa- og bráðadeild Landspítalans 

í Fossvogi. Þar er neyðarmóttaka vegna nauðgana og miðstöð áfallahjálpar en markmiðið 

með þeirri starfsemi er að tryggja velferð þeirra sem leita þjónustu vegna áfalla þar sem 

meðal annars hætta steðjar að. Á neyðarmóttöku vegna nauðgana er boðið upp á 

þjónustu fyrir karla og konur sem hafa orðið fyrir nauðgun eða tilraun til nauðgunar, hvort 

sem hún átti sér stað innan veggja heimilisins eða ekki. Þjónustan er án endurgjalds og er 

alltaf veitt og skiptir ekki máli hvort viðkomandi hyggist kæra árásina eða ekki. Best er að 

panta tíma áður en haldið er í neyðarmóttökuna og hægt er að biðja lögreglu um aðstoð 

til að komast þangað í síma 112. Hægt er að mæta beint á staðinn ef ofbeldið er nýskeð. 

Skjólstæðingur ákveður hvort hann þiggur hluta af þjónustunni eða alla þjónustuna. 

Fyllsta trúnaðar er alltaf gætt. Þjónustan sem neyðarmótakan býður upp á er meðal 

annars ráðgjöf og upplýsingar sem veittar eru af hjúkrunarfræðingi sem tekur á móti 

skjólstæðingi. 

Þar er einnig boðinn frekari stuðningur og eftirfylgd fyrir brotaþola og nánustu 

ættingja og annast sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar og læknar þá þjónustu. Á 

neyðarmóttökunni er einnig boðið upp á læknisskoðun til að tryggja velferð 

skjólstæðings. Í henni eru líkamsáverkar metnir og þeim sinnt auk þess að athuga með 
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smit og þungun. Ennfremur er boðið upp á réttarlækniskoðun sem er mikilvæg ef 

skjólstæðingur ætlar að kæra atburðinn til að afla sönnunarganga. Á neyðarmóttökunni 

er boðið upp á dvöl í allt að sólarhring ef ástand brotaþola er slæmt og síðan lengri dvöl 

á sjúkrahúsinu ef þörf krefur. Þjónusta sálfræðings er einnig í boði. Það sem felst í þeirri 

þjónustu er andlegur stuðningur og hjálp við tilfinningalega úrvinnslu í kjölfar atburðar og 

eru viðtölin skjólstæðingi að kostnaðarlausu. Metur sálfræðingur síðan hvort þörf er á 

meiri meðferð og vísar jafnvel skjólstæðingi á önnur úrræði (Ingólfur V. Gíslasson, 2008; 

Velferðarráðuneytið e.d. -a). 

3.12 Drekaslóð 

Drekaslóð er fræðslu- og þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis sem staðsett er í 

Reykjavík. Drekaslóð eru fyrir alla og er sérstaklega tekið fram á vefsíðu þeirra að 

þjónustan sé fyrir fatlað fólk, heyrnarskerta, fyrir aðstandendur þolenda ofbeldis, fyrir 

konur og karla, fyrir fólk sem lent hefur í einelti í æsku og á fullorðinsárum, svo og það 

fólk sem beitt hefur verið ofbeldi í parasambandi og þurft að líða fyrir ofbeldi. Drekaslóð 

er einnig fyrir þá sem vilja fræðslu um ofbeldi (Drekaslóð e.d. -a). Hjá Drekaslóð er boðið 

upp á einstaklingsviðtöl, paraviðtöl og fjölskylduviðtöl. Drekaslóð býður líka upp á starf í 

hópum og má þar nefna hóp um sjálfsmynd og tjáningu, um reiðistjórnun, um innri frið 

og hóp um meðvirkni og mörk. Viðtölin kosta 3000 krónur (Drekaslóð, e.d. -b.). 

3.13 Lögreglan 

Ofbeldi í nánum samböndum varðar við lög. Þó svo að það sé ekki skilgreint sérstaklega í 

íslenskum lögum þá er litið svo á að nokkrar greinar í hegningarlögum nr. 19/1940 nái yfir 

þetta ofbeldi. Heimilisofbeldismál koma á borð lögreglu með útköllum. Það hefur komið 

á óvart hve sjaldan einhver utanaðkomandi kemur máli til lögreglu. Þolandi ofbeldisins 

hringir yfirleitt alltaf í lögreglu. Þegar búið er að tilkynna ofbeldið eða afbrotið þá tilheyrir 

það réttarkerfinu. Þá hefur lögreglan heimild til að fara með málið lengra, rannsaka það 

og gefa út ákæru. Lögreglu ber því miður ekki skylda til að halda áfram með málið og 

metur hún sjálf hvort mál sé líklegt til sakfellingar. Ef þolandinn vill ekki halda áfram með 

málið, vill ekki áverkavottorð eða leggja fram kæru, þá fellur málið yfirleitt niður. 

Lögreglan hefur sett sér ákveðnar verklagsreglur um hvernig beri að taka á málum 

varðandi heimilisofbeldi og eru þær aðgengilegar á vefsíðu lögreglunnar. Fer það eftir 

lögregluembættum hvernig tekið er á heimilisofbeldi og skortur er á samræmdum reglum 
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(Ingólfur V. Gíslason, 2010). Í samræmi við landslög er barnaverndarnefnd látin vita ef 

barn eða börn eru á heimili þegar lögregla er kölluð þangað. Lögreglan ekur þolendum í 

Kvennaathvarfið ef þeir óska þess (Ingólfur V. Gíslason, 2008, 2010). 

3.14 Félagsþjónustan 

Hlutverk félagsþjónustunnar er meðal annars að sinna ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og 

heimaþjónustu. Auk þess á félagsþjónustan að aðstoða varðandi húsnæðismál. Íbúar 

sveitarfélaga geta því leitað til félagsþjónustunnar í sinni heimabyggð eftir margbreytilegri 

félagslegri aðstoð. Það getur verið mismunandi eftir sveitarfélögum hvernig aðstoð er 

háttað þegar upp kemst um ofbeldi. Mikilvægt er að til sé vinnulag um hvernig skuli 

bregðast við ofbeldi í sveitarfélögum ef um slíkt er að ræða (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

3.15 Kvennaráðgjöf 

Hjá Kvennaráðgjöfinni er boðið upp á lögfræði- og félagsráðgjöf fyrir konur og karla. Opið 

er á fimmtudögum milli kl. 14–16 og á þriðjudögum milli kl. 20–22 og er hún staðsett í 

Reykjavík. Þjónustan er hugsuð sem ráðgjöf og stuðningur og er hún opin öllum, bæði 

konum og körlum. Það er hægt að mæta á staðinn eða hringja. Kvennaráðgjöfin er 

notendum að kostnaðarlausu. Hjá Kvennaráðgjöfinni starfa bæði lögfræðingar og 

félagsráðgjafar auk laganema og félagsráðgjafanema í sjálfboðavinnu (Kvennaráðgjöfin 

e.d.). 

3.16 Hjálparlína Rauða krossins 1717 

Hjálparlína Rauða krossins er opin allan sólarhringinn og kostar ekkert að hringja í 

númerið. Ekki kemur fram á símareikningi að hringt hafi verið í númerið. Fulls trúnaðar er 

gætt. Sjálfboðaliðar Rauða krossins svara og veita ráðgjöf til þeirra sem eiga í vanda með 

kvíða, sorg, áföll og ofbeldi. Sjálfboðaliðar Rauða krossins beina fólki áfram með 

upplýsingum um það hvert best er að leita til að fá frekari aðstoð (Rauði krossinn e.d.). 

3.17 Samantekt 

Þegar dregnar eru saman niðurstöður úr íslenskum rannsóknum á ofbeldi gegn fötluðum 

íslenskum konum kemur í ljós að kynferðisofbeldi er einna algengast svo og ofbeldi í æsku. 

Þátttakendurnir í þessum rannsóknum höfðu líka verið beittar andlegu og líkamlegu 

ofbeldi. Vanræksla og einelti í skóla var algengt. Viðmælendurnir höfðu líka orðið fyrir 

valdbeitingu ættingja og þvingun af völdum kerfislægra þátta. Viðmælendur bjuggju auk 
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þess oft við valdaójafnvægi og urðu fyrir fordómum í samfélaginu. Samræmi var á milli 

rannsóknanna sem rýnt var í og gáfu þær til kynna að ofbeldi gagnvart fötluðum konum 

á Íslandi sé alvarlegt og tíðni þess há. Afleiðingar ofbeldis eru alvarlegar. Þá kemur í ljós 

að skortur er á úrræðum sem henta fötluðum konum á Íslandi sem orðið hafa fyrir 

ofbeldisfullri reynslu. Fjögur úrræði eru aðgengileg fyrir fatlaðar konur: 

Réttindagæslumenn, Bjarkarhlíð, Stígamót og Drekaslóð. Fatlaðar konur ættu þó jafnframt 

að geta leitað til félagsþjónustunnar og lögreglu. 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina. 

Kaflinn skiptist í nokkra hluta. Í fyrsta hluta er sagt frá markmiðum og 

rannsóknarspurningum og síðan er rannsóknaraðferðinni lýst. Því næst er greint frá 

gagnasöfnun, vali á þátttakendum og skráningu gagna. Í lok kaflans eru siðferðilegar 

hugleiðingar. 

Rétt er að geta þess að upphaflega átti þessi ritgerð að vera meistaraverkefni í 

kynjafræði við Háskólann í Lundi, Svíþjóð. Þar var ekki gerð krafa um leyfi frá 

vísindasiðanefnd til vinnslu rannsóknarinnar og því var ekki sótt um slíkt leyfi. 

Rannsóknargögnum var safnað meðan ég bjó í Svíþjóð á árunum 2011–2013 með 

heimsókn til Íslands í febrúar 2013. Ástæðan fyrir því að gögnin eru frá árinu 2013 er sú 

að skömmu eftir gagnasöfnun varð ég veik og bjó við heilsuleysi í nokkur ár. Jafnframt 

komu upp alvarleg veikindi í fjölskyldunni. Hvort tveggja kom í veg fyrir að ég gæti sinnt 

meistaraverkefninu sem skyldi þar til nýlega. 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar eru tvíþætt. Í fyrsta lagi að afla þekkingar um ofbeldi gegn 

fötluðum konum og ýmsar birtingarmyndir þess í lífi kvennanna. Jafnframt var kannað 

hvaða afleiðingar ofbeldið hafði á líðan þeirra og daglegar athafnir. Í öðru lagi er markmið 

rannsóknarinnar að kanna hvaða stuðningsúrræði eru fyrir hendi fyrir þolendur ofbeldis 

og hvernig þau reyndust fötluðum konum. 

4.2 Rannsóknarspurningar 

1. Hver er reynsla fatlaðra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni af ofbeldi? Hvers 

konar ofbeldi verða þær fyrir? 

2. Hverjar eru afleiðingar ofbeldis á konurnar? 

3. Hvaða aðstoð og stuðningur stendur konunum til boða, og hvernig nýta þær sér 

slíkan stuðning? 
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4.3 Rannsóknarnálgun 

Eigindleg rannsóknarnálgun er notuð í þessari ritgerð. Eigindlegar rannsóknir er 

regnhlífarhugtak fyrir fjölbreyttar rannsóknarhefðir sem notaðar eru í félagsvísindum. 

Margt af eigindlegum rannsóknum á sér djúpar rætur í heimspeki en það var ekki fyrr en 

seint á síðustu öld að þessar hugmyndir heimspekinnar urðu að ákveðinni 

rannsóknaraðferð (Kvale og Brickmann, 2009; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Algengustu 

aðferðir í eigindlegum rannsóknum eru meðal annars opin viðtöl, þátttökuathuganir og 

rýnihópar (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja 

áherslu á að læra um líf og reynslu, sjómarmið og afstöðu þátttakenda og það gerir 

rannsakandanum kleift að skilja betur þá merkingu sem þátttakendur leggja í atburði, 

atferli og aðra þætti. Rannsakandinn leitast við að nálgast merkingu hlutanna frá 

sjónarhóli þátttakanda (Kvale og Brickmann, 2009). Þessi aðferð er oft sögð vera túlkandi 

(e. interpretive), og vegna þess þarf rannsakandinn að mæta viðfangsefni sínu með 

opnum huga. Mikilvægt er að vera til staðar, vera sveigjanlegur og forvitinn ásamt því að 

vera fær um að hlusta á þátttakanda segja sína sögu. Í eigindlegum rannsóknum er sjónum 

beint að daglegum aðstæðum þátttakenda. Er það gert í því skyni að öðlast skilning á 

hegðun þeirra og reynslu sem er mikilvægt fyrir það samhengi sem líf þeirra er í. Einn 

helsti þáttur þesarar nálgunar er að öðlast skilning á raunveruleika viðfangsefnis og 

samhengi þess við rannsóknarspurningarnar sem gengið er út frá (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011).  

4.4 Gagnasöfnun 

Ákveðið var að byggja rannsóknina á opnum viðtölum (e. unstructured interviews) því að 

í slíkri nálgun eru spurningarnar opnar og viðmælanda er frjálst að svara frá eigin brjósti. 

Í viðtölunum er reynt að skilja daglega reynslu og þekkingu viðmælanda á viðfangsefninu. 

Þátttakendur lýsa reynslu sinni með sínum eigin orðum og rannsakandi þarf að læra að 

skilja sjónarhorn viðmælandans (Esterberg, 2002; Kvale og Brickman, 2009). Í opnum 

viðtölum þarf rannsakandinn að hlusta mjög vel og á virkan hátt á svör og aðra tjáningu 

viðmælenda. Rannsakandi þarf að geta auðveldlega beðið um nánari skýringu á svörun 

og getur síðan skráð hjá sér fjölbreyttar upplýsingar um efnið. Þessi rannsóknaraðferð 

leyfir fólki einnig að svara frekar á eigin forsendum en ef um staðlaðar spurningakannanir 

er að ræða (Esterberg, 2002; May, 2011). Hægt er að gera samanburð á upplýsingum úr 
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viðtölunum sem tekin eru með þessari aðferð þrátt fyrir breytileika í svörun en sum 

viðtölin veita minna af upplýsingum en önnur. Eitt viðtal getur ekki veitt meira en 

takmarkaða innsýn. Með því að bera viðtölin saman er hægt að sjá og skilja þemu og 

mynstur sem finnast innan þeirra (May, 2011). Í þessari rannsókn var markmiðið með 

viðtalsspurningunum að afla þeirra upplýsingar sem fólust í rannsóknarspurningunum og 

birta sjónarhorn og reynslu fötluðu kvennanna af birtingarmyndum ofbeldis og 

afleiðingum þess. 

4.5 Val á þátttakendum 

Í þessari rannsókn voru tekin níu viðtöl, þrjú þeirra við konur með þroskahömlun og sex 

við konur með líkamlegar skerðingar. Kröfur varðandi val á þátttakendum voru að vera 

kvenkyns og með einhvers konar skerðingu. Tegund og alvarleiki skerðinga kvennanna var 

mismunandi. Til að finna þátttakendur var sent kynningarbréf til Átaks, félags fólks með 

þroskahömlun á Íslandi, og með hjálp þess félags fundust þrír þátttakendur. Einnig voru 

send kynningarbréf til Sjálfsbjargar sem er landssamband hreyfihamlaðs fatlaðs fólks á 

Íslandi. Starfsfólk þess gat ekki fundið neina þátttakendur né heldur gat 

Öryrkjabandalagið það, en Öryrkjabandalagið er hagsmuna- og mannréttindasamtök 

fatlaðs fólks á Íslandi. Þessir erfiðleikar við að finna þátttakendur í samstarfi við formleg 

félagasamtök urðu til þess að ég notaði mitt eigið tengslanet og beitti svokallaðri 

snjóboltaaðferð til að finna viðmælendur. 

Ákveðið var að nota ekki dulnefni á þátttakendur heldur eru konurnar án nafns og 

vísað til þeirra sem þátttakenda eða viðmælenda, eða sem kvennanna. Þetta er gert til að 

gæta trúnaðar og nafnleyndar og koma í veg fyrir að þátttakendur þekkist. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er viðkvæmt og því afar mikilvægt að gæta trúnaðar og nafnleyndar. Í 

því skyni er einnig forðast að lýsa skerðingu kvennanna og staðháttum var breytt í 

einstaka tilfellum. Þá var ákveðið, til frekara öryggis og með hliðsjón af því hve málefnið 

er viðkvæmt, að gera ekki  grein fyrir hverjum viðmælanda fyrir sig, heldur dreg ég fram 

helstu atriðin sem einkenna hópinn. Þetta er gert til að forðast að opinber birting 

niðurstaðna geti hugsanlega valdið viðmælendum mínum skaða eða óþægindum. 

Viðtölin voru öll tekin í febrúar 2013. Þá var yngsta konan 29 ára og sú elsta 59 

ára. Flestar kvennanna voru á aldrinum 35–47 ára. Sjö kvennanna voru giftar eða í sambúð 

og tvær þeirra einhleypar. Fimm kvennanna voru starfandi eða í hlutastarfi í verslun, við 
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ræstingar eða innan skólakerfisins. Tvær þeirra gátu ekki unnið vegna heilsubrests. Aðeins 

ein þátttakenda var atvinnulaus og ein var að ljúka námi við Háskóla Íslands. Ein 

kvennanna býr í Svíþjóð en bakgrunnur hennar er íslenskur en hinar konurnar búa allar í 

Reykjavík og nágrenni. Konurnar með líkamlegar skerðingar voru allar vel menntaðar og 

hafa lokið BA-prófi eða MA-prófi í háskóla. Fatlaðar konur á Íslandi eru ekki endilega allar 

vel menntaðar né er það algengt að þær hafi lokið námi á háskólastigi, ekki síst vegna þess 

að oft er lélegt aðgengi að framhaldskólum og háskólum. Það vantar oft viðeigandi 

stuðning og skortur á aðgengilegu kennsluefni hefur hindrað fatlaðar konur í að stunda 

háskólanám. Fáeinar rannsóknir hafa auk þess bent á það að félagsleg einangrun verði til 

þess að fatlaðir háskólastúdentar hrekist úr námi (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). Því má segja að hópurinn sem tók þátt í þessari rannsókn, einkum 

þær konur sem eru með líkamlegar skerðingar, sé ekki dæmigerður fyrir fatlaðar konur 

almennt. 

Skerðing kvennanna var nokkuð mismunandi. Í tilviki fimm kvenna í þessari 

rannsókn var skerðing þeirra nánast ósýnileg. Sjö af konunum voru með meðfædda 

skerðingu, annaðhvort með þroskahömlun sem uppgötvaðist þegar þær byrjuðu í skóla 

eða á fyrstu æviárum þeirra, eða með líkamlega skerðingu. Auk þess var nokkuð breytilegt 

hvort þær þurftu aðstoð við þarfir daglegs lífs. Einungis ein af viðmælendum mínum þurfti 

aðstoð allan sólarhringinn. Aðeins tvær kvennanna urðu fatlaðar eftir að þær komust af 

barnsaldri. 

4.6 Skráning og greining gagna 

Viðtölin voru flest 30–60 mínútna löng. Lengsta viðtalið stóð í 80 mínútur. Þátttakendur 

samþykktu allar að upptökur væru gerðar af viðtölunum. Þau voru síðan vélrituð af 

sérfræðingi við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Hlustað var á hvert viðtal fjórum 

sinnum, og athugasemdum og leiðréttingum bætt við afritunina ef sérfræðingur hafði 

misskilið það sem hljóðritað var. Alls voru gögnin sem safnað var 275 blaðsíður. Viðtölin 

voru tekin á heimilum viðmælenda í sjö af níu tilvikum. Tvö viðtöl voru tekin á vinnustað 

viðkomandi. Bakgrunnshávaði olli vandræðum í einungis einu viðtali og þurfti að stöðva 

upptökuna um stund. Ein kvennanna þurfti hjálp aðstoðarmanns sem vann fyrir hana svo 

hægt væri að taka viðtal. Ég bauð henni að senda tölvupóst ef hún vildi ekki tala um 
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viðkvæm málefni í gegnum aðstoðarmann en henni leið vel með aðstoðarmanninum og 

talaði mjög opinskátt um reynslu sína. 

Eftir viðtölin voru þátttakendur spurðar hvort hafa mætti samband við þær aftur 

ef frekari spurningar vöknuðu og samþykktu allar konurnar það. Haft var samband við sex 

viðmælendur aftur til að fá nánri skýringar á óljósum atriðum í viðkomandi viðtali. 

Í eigindlegri rannsóknarvinnu er oft beitt því sem kallað er opin kóðun og felur í 

sér að dregin eru fram mörg þemu sem vekja áhuga án þess að þau séu tengd efnislega. 

Þegar opnu kóðuninni lýkur tekur við svokölluð markviss kóðun en þá er sjónum beint að 

tilteknu efnissviði og ákveðin þemu dregin út og tengsl þeirra skoðuð (Esterberg, 2002). Í 

þessari rannsókn var byrjað á að marglesa rannsóknargögnin og við frumgreiningu 

gagnanna var beitt opinni kóðun. Því næst var markvissri kóðun beitt til að greina 

rannsóknargögnin nánar. Þá komu í ljós ákveðinn efnissvið sem skoðuð voru betur og 

fjallað er um í niðurstöðuköflum ritgerðarinnar. 

4.7 Siðferðilegar hugleiðingar 

Allir þátttakendur fengu sent kynningarbréf sem útskýrði rannsóknina og markmið 

hennar. Allar konurnar gáfu upplýst samþykki sitt. Sem hluti af upplýstu samþykki var 

þátttakendum greint frá helstu markmiðum og eiginleikum rannsóknarinnar. Ennfremur 

var lögð sérstök áhersla á að láta þátttakendur vita um kosti og áhættu sem þátttaka í 

slíku rannsóknarverkefni getur leitt af sér. Í upplýstu samþykki rannsókna er 

þátttakendum gerð grein fyrir því að þátttaka er valfrjáls og þeir upplýstir um rétt sinn til 

að hætta þátttöku hvenær sem er (Kvale og Brinkman, 2009). Þetta var gert og konunum 

sagt að þær gætu hætt þátttöku eða sleppt því að svara ákveðnum spurningum. Upplýst 

samþykki skal einnig hafa að geyma upplýsingar um trúnað og hver muni hafa aðgang að 

viðtölum og öðru efni. Í þessari rannsókn voru rannsakandinn og sérfræðingurinn sem 

afritaði viðtölin þeir einu sem höfðu aðgang að viðtölunum (Kvale og Brinkman, 2009). 

Trúnaður er einn af mikilvægustu þáttum í eigindlegum rannsóknum og það var bæði 

útskýrt í kynningarbréfi og munnlega í upphafi hvers viðtals (Esterberg, 2002). Í kynningu 

á niðurstöðum rannsóknarinnar, sem birtast í næstu tveimur köflum, hefur þess verið 

vandlega gætt að uppfylla skilyrði trúnaðar og nafnleyndar og þess gætt að ekki sé unnt 

að þekkja konurnar sem tóku þátt í rannsókninni.   
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5  Birtingarmyndir ofbeldis gegn fötluðum konum. 

Næstu tveir kaflar fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar. Í þessum kafla er sagt frá 

birtingarmyndum ofbeldisins í lífi kvennanna sem tóku þátt í rannsókninni. 

Birtingarmyndir ofbeldisins voru margbreytilegar og má þar meðal annars nefna einelti, 

líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi. Stofnanabundið ofbeldi var jafnframt nokkuð 

algengt líka. Ennfremur urðu þær konur sem voru með sýnilega skerðingu fyrir áreiti frá 

samborgurunum. Í sjötta kafla er síðan skoðað hvaða afleiðingar ofbeldið hafi á daglegt 

líf þeirra, líðan og atferli. 

Þegar vinna við rannsóknina hófst og leitað var að viðmælendum var það ekki skilyrði 

fyrir þátttöku að hafa orðið fyrir ofbeldi. Þess í stað beindist rannsóknin að fötluðum 

konum í þeim tilgangi að kanna hversu öruggar konurnar upplifðu sig í íslensku samfélagi. 

Í viðtölum við konurnar kom síðan í ljós að átta af níu viðmælendum höfðu verið beittar 

ofbeldi af einhverjum toga. Eins og fram kom í fræðilegri umfjöllun hér að framan sýna 

rannsóknir að fatlaðar konur eiga fremur á hættu að verða fyrir ofbeldi en ófatlaðar 

kynsystur þeirra (Brownridge, 2006). Fatlaðar konur eru almennt meðvitaðar um þetta og 

því lék mér forvitni á að vita hvort og þá hvaða áhrif þetta hefði á líf þeirra og hversu 

öruggar þær teldu sig vera í íslensku samfélagi. Það kom hins vegar á óvart hversu margar 

kvennanna höfðu orðið fyrir ýmiss konar ofbeldi. Í þessum kafla verður birtingarmyndum 

þess lýst. Í mörgum tilvikum var ofbeldið sem konurnar lýstu samtvinnað svo sem þegar 

andlegt og líkamlegt ofbeldi fór saman. Til að draga fram sem skýrasta mynd af ofbeldinu 

er það flokkað eftir helstu birtingarmyndum. 

5.1 Einelti 

Margar kvennanna höfðu lent í einelti eða átta af níu viðmælendum. Konurnar áttu það 

sameiginlegt að eineltið átti sér stað í æsku, í heimaskóla þeirra, í sérdeild innan skólans 

eða innan íbúðahverfisins þar sem þær bjuggu. Eineltið var mismikið en flestar konurnar 

greindu frá alvarlegu einelti sem lýsti sér sem andlegt og líkamlegt ofbeldi. Þeim var mikið 

strítt og þær urðu fyrir margs konar líkamlegu ofbeldi, niðurlægjandi áreiti og árásum. 
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Einni viðmælenda var til að mynda mikið strítt vegna þess að fjölskyldan bjó í 

„bæjarblokkunum“ eins og það var kallað á þeim tíma. Henni var einnig ítrekað hrint í 

drullupolla og skólataskan tekin af henni. Lýsandi dæmi um það hversu slæmt eineltið var 

hjá nokkrum viðmælendum var þessi frásögn: 

Það var hringt heim og sagt að ég skuldaði pening og þetta gekk á ... í mörg ár. Ég 

þurfti að skipta um vinnu, unglingavinnu og ...  það voru alls konar hlutir gerðir við 

mig. Ég var barin. Bróðir minn var látinn horfa á þetta og honum var oft skellt upp 

við gler. Það var stolið af mér peningum og margt ljótt gert. 

 

Áhrif og afleiðingar eineltis voru alvarlegar því sumar hverjar hættu að mæta í skólann og 

misstu allan áhuga á náminu. Þær voru margar sem einnig glímdu við námsörðugleika og 

eineltið jók vanda þeirra í skóla. Eineltið og námsörðugleikarnir urðu til þess að sumar 

þeirra yfirgáfu skólann áður en skyldunámi lauk og luku því ekki grunnskólamenntun. 

Eineltið sem flestar kvennanna urðu fyrir stóð í nokkur ár. Alvarleiki eineltisins stjórnaðist 

af því hvernig skólayfirvöld og fjölskyldur viðmælenda tóku á því. Í þeim tilvikum sem 

skólayfirvöld tóku ekki á eineltinu stóð það yfir í lengri tíma og varð alvarlegra. Í einstaka 

tilvikum tóku kennarar þátt í eineltinu. Hjá einum viðmælenda var eineltið kæft í fæðingu 

en í því tilviki varð móðir viðmælanda vör við að verið væri að stríða dóttur hennar og fór 

hún strax til skólayfirvalda sem tóku í taumana. Þó að eineltið hafi verið misalvarlegt þá 

litu allar konurnar svo á að skólakerfið hefði brugðist þeim. 

5.2 Líkamlegt ofbeldi 

Til líkamlegs ofbeldis má meðal annars flokka hvers kyns hótun um líkamlega 

valdbeitingu, svo og atferli sem felur í sér óþarfa sársauka, svo sem að slá, hrista, sparka 

og binda viðkomandi (Ingólfur V. Gíslasson, 2008). Tvær kvennanna sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu verið beittar líkamlegu ofbeldi. Önnur konan lýsti því hvernig 

ókunnugur maður hefði komið með hníf aftan að henni og hótað henni þegar hún var á 

unglingsaldri. Það varð henni til bjargar að móðir hennar og bróðir sáu árásina út um 

eldhúsglugga fjölskyldunnar og náðu að stöðva manninn. Sama kona hafði lent í annarri 

árás sem barn og átti hún sér  stað í sandkassa fyrir utan heimili hennar. Hún var að leika 

sér þar og sandur barst óvart á buxur telpu einnar sem var þar með móðir sinni. Lýsti hún 

því á eftirfarandi hátt: 
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Allt í einu tekur mamma stelpunnar utan um nefið og munn á mér og ég gat ekkert 

gert því að hún hélt mér þannig en þá sá mamma þetta og einn af bræðrum mínum 

og komu þau alveg öskrandi út. Ég var orðin blá í framan. Hún ætlaði bara að kála 

mér. 

 

Þarna lýsir konan tveimur mjög hættulegum líkamsárásum sem hún varð fyrir að 

tilefnislausu þegar hún var barn. Hún var svo heppin að móðir hennar og einn af bræðrum 

hennar voru heima til að grípa í taumana. Sjálf er hún sannfærð um að annars hefði hún 

ekki verið til frásagnar um þennan atburð. 

Eiginmaður hinnar konunnar beitti hana líkamlegu ofbeldi í kjölfar þess að hafa 

beitt hana andlegu ofbeldi um árabil. Lýsti hún því þannig: 

Ég varð að vakna úr þessu dái. Ég meina ég gat ekkert verið lengur svona ... látið 

lemja mig, taka í mig. Það gerðist ekki oft vegna þess eða það gerðist sjaldan, en 

andlega kúgunin var svoleiðis þúsund sinnum verri. Þú veist, þegar maður er 

ásakaður um að gera eitthvað sem maður gerir ekki, að maður sé svona og svona, 

að maður sé ömurlegur ...  og þegar maður kom heim var alltaf spurt hvenær varstu 

með þessum? Hann skildi það ekki að ég þekkti mjög marga. 

 

Hún lýsti því hve fullsödd hún hefði verið orðin af andlega ofbeldinu og þegar fyrrverandi 

eiginmaður hennar sló hana þoldi hún ekki framkomu hans lengur. Þá hafði hún hugrekki 

og styrk til að slíta sambandi við hann og henda honum út. Það tók hana heilt ár að fá 

skilnað í gegn og voru það mjög erfiðir tímar fyrir hana að eigin sögn. 

5.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Það sem felst í kynferðislegu ofbeldi eru kynferðislegar athafnir, meðal annars samræði, 

önnur kynferðismök og kynferðisleg áreitni (Velferðarráðuneytið, e.d. -a). Í þeirri 

rannsókn sem hér er lýst hafði engin viðmælenda þurft að þola margra ára kynferðislega 

misnotkun. Það kynferðislega ofbeldi sem var algengast í rannsókninni var nauðgun, 

tilraun til nauðgunar og kynferðisleg áreitni. Þeim konum sem hafði verið nauðgað var 

nauðgað af karlmanni sem hvorki var tengdur fjölskyldum þeirra né var það maður sem 

þær þekktu. 

Einni af konunum hafði tvisvar verið nauðgað, í fyrra skiptið þegar hún var 16 ára 

unglingur og síðan þegar hún var 32 ára. Í bæði skiptin var gerandinn maður sem hún 

þekkti ekki. Hún lýsti seinni nauðguninni á þennan veg: 
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Man bara að ég hugsaði bara um drengina mína heima. Þá lenti ég í fjögurra manna 

partýi, bara ég, vinkona mín og tveir strákar. Við vorum náttúrlega bara að dansa 

og svo dansaði hann með mér, ég var náttúrlega í því. En hann dansaði við mig og 

svona og það var ferlega gaman. Svo vorum við allt í einu komin inn í herbergi og 

það var bara sokkabuxurnar og allt bara troðið upp [í mig] og eina sem ég hugsaði 

um [var] að halda kjafti svo að ég kæmist heim til barnanna minna. 

 

Einnig voru tvö dæmi um tilraun til nauðgunar. Önnur konan greindi frá atvikum þar sem 

svokallaður vinur hennar gerði tvisvar tilraun til að nauðga henni en hún náði í bæði 

skiptin að koma í veg fyrir það. Hún lýsti því á eftirfarandi hátt:  

Ég var einhvern tímann að labba og rann til og eitthvað og svo fór ég, ætla já heim 

til vinar míns og hann ... Ég ætlaði bara að þurrka buxurnar, það var náttúrlega 

blautt úti og ég datt á rassinn og hann reyndi þá ...  hvað sem hann gat að komast 

undir nærbuxurnar en hann gerði það, en ég náði að stoppa það. 

 

Það kom ekki margt fram um kynferðislega áreitni í rannsókninni. Ein kvennanna hafði þó 

lent í áreitni þegar hún fór út að skemmta sér. Það hafði komið til hennar maður sem hún 

þekkti ekki og ýtti höfðinu á henni ofan í klofið á sér. Hún hafði ekki krafta til að ýta honum 

frá sér og upplifði sig mjög varnarlausa. Hún lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Það kom strákur að mér fyrir utan skemmtistað. Hann var búinn að koma nokkrum 

sinnum um kvöldið og segja „hæ“ og reyna eitthvað að spjalla en ég vissi ekki hver 

þetta var. Síðan kemur hann og segir „manstu ekki eftir mér“ og [svo] tekur hann í 

hausinn á mér og ýtir niður í klofið á sér og ég hefði ekki getað ýtt honum í burtu …  

 

Ég upplifði mig rosalega varnarlausa að geta ekki varið mig og mér fannst þetta líka 

rosalega lítilsvirðandi af því að ég veit að ef hann hefði gert þetta við vinkonu mína 

þá hefði hún getað ýtt honum í burtu áður en þetta hefði farið í gang, en ég gat það 

ekki og ég upplifði mig einhvern veginn mjög óörugga allt kvöldið, vitandi að hann 

væri inni á sama skemmtistað og ég. 

 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á ofbeldi gegn fötluðum konum er líkamlegt ofbeldi 

og kynferðislegt ofbeldi algengt. Fatlaðar konur upplifa ýmiss konar líkamlegt ofbeldi, þar 

á meðal að þær séu lamdar og að það sé sparkað í þær. Í sumum tilvikum er ofbeldið 

lífshættulegt eins og gerðist tvívegis hjá einum þátttakanda í rannsókninni. Ofbeldi getur 

líka snúið að skerðingunni hjá viðkomandi þegar gerandinn notfærir sér að konan er of 

veikburða til að verja sig gegn líkamlegum yfirburðum eins og fram kemur hér að ofan. 
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Kynferðislegt ofbeldi er mjög algengt hjá fötluðum konum og konurnar eru oft mjög ungar 

þegar þær eru misnotaðar kynferðislega eins og fram kom í einu tilviki í rannsókninni.  

5.4 Stofnanabundið/þjónustutengt ofbeldi 

Þátttakendur í rannsókninni lýstu flestar einhvers konar stofnanabundnu eða 

þjónustutengdu ofbeldi. Slíkt ofbeldi átti sér mismunandi birtingarmyndir. Birtist það 

meðal annars í kynferðislegu ofbeldi í skammtímavistun fyrir fötluð börn. Starfsmaður á 

skammtímavistun sem ein konan dvaldist stundum í sem barn þuklaði á henni að neðan 

þegar verið var að skipta á henni. Hún fór á þessa skammtímavistun frá 4 til 9 ára aldurs. 

Þegar faðir hennar komst að þessu hætti hún að fara í skammtímavistunina. 

Afleiðingarnar af ofbeldinu eru ennþá til staðar hjá henni og er hún óörugg inni á 

baðherbergi. 

Að búa í búsetukjarna fyrir fatlað fólk reyndist þeim konum sem höfðu reynslu af 

slíku erfitt. Þar var mikið um valdaójafnvægi, vanrækslu, stjórnsemi og niðurlægjandi 

framkomu af hálfu starfsfólks sem var að vinna í búsetukjarnanum. Ein kvennanna sagði: 

,,Ég fékk ekki að ráða hvenær ég fór að sofa á kvöldin.“ 

Stofnanabundið ofbeldi kom stundum úr óvæntri átt og sýndi að fordómar í 

samfélaginu leynast víða. Ein af konunum hafði starfað hjá þjónustustofnun sveitarfélags 

til fjölda ára. Hún hafði staðið sig vel og fyrir löngu sannað sig í starfi. Þegar skipt var um 

forstöðumann hjá stofnuninni var hún leyst frá störfum með eftirfarandi skilaboðum: „Þú 

færð ekki vinnu af því að þú ert fötluð.“ Þar sýndi forstöðumaðurinn grófa fordóma í garð 

fatlaðs fólks og dæmdi hana úr leik án þess að hafa kynnt sér störf hennar. 

Þá sagði ein konan frá því að starfsmaður, sem starfaði í opinberri stjórnsýslu hjá 

þjónustustofnun sem hún sótti aðstoð til, hefði brugðist trúnaðartrausti hennar. Þessi 

einstaklingur hafði aðgang að hennar persónulegu upplýsingum sem ríkja átti trúnaður 

um. Hann brást trúnaði hennar með því að tala um trúnaðarmál sem sneru að henni á 

opinberum vettvangi. Það gerðist nokkrum sinnum að þessi ákveðni starfsmaður sýndi 

sams konar trúnaðarbrest. Í eitt skiptið var hann undir áhrifum áfengis en önnur skipti 

allsgáður. Í þessum tilvikum fannst henni „hann vera að fara út úr sínu valdasviði, já, og 

vera að níðast á mér opinberlega og í glasi“. 

Þessar niðurstöður eru sambærilegar rannsókn sem framkvæmd var af Olsvik í 

Noregi árið 2006 en hún gaf til kynna að stofnanabundið ofbeldi væri mjög algengt í garð 



50 

fatlaðra kvenna. Það á sér meðal annars stað á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum, 

vinnustöðum og skólum svo nokkuð sé nefnt (Olsvik, 2006). Þessar niðurstöður eru einnig 

í samræmi við íslenska rannsókn sem gerð var á ofbeldi gegn fötluðum konum árið 2013 

en þar kom fram að stofnanabundið ofbeldi væri algengt (Félagsvísindastofnun, 2013). 

Samkvæmt Olsvik (2006) er mikill skortur á rannsóknum á stofnanatengdu ofbeldi. 

5.5 Andlegt ofbeldi 

Nokkuð algengt var að konurnar hefðu verið beittar andlegu ofbeldi. Gerendur þar voru 

oftast makar eða unnustar kvennanna sem tóku þátt í rannsókninni. Birtingarmyndir 

andlegs ofbeldis voru mismunandi. Ýmist öskur, hótanir, að nota reiðina til að stjórna eða 

þykjast ekki þekkja viðkomandi nema eftir hentugleika. Það lýsti sér ennfremur í sjúklegri 

afbrýðisemi. Ein kvennanna lýsti andlega ofbeldinu á þennan hátt: 

Það var alltaf verið að koma því að hjá mér að ég væri vonda manneskjan og ég fékk 

rosalega mikið að heyra það á meðan á þessu stóð og líka í svolítinn tíma á eftir. 

Þetta var svona í og með þrjá síðustu mánuðina, þar sem ég var búin að fá nóg en 

hann var ekki sáttur, og þetta voru rosalega miklar ásakanir um eitthvað sem ég 

átti að hafa gert eða ekki gert. Eins og ég segi þá man ég eftir nóttum þar sem ljósið 

var kveikt og hann var öskrandi yfir mér. 

 

Andlega ofbeldið birtist ennfremur í því að nota skerðingu viðkomandi til að gera lítið úr 

henni eða til að lítillækka hana. Dæmi um þetta er meðal annars „þegar þáverandi kærasti 

minn bað mig um að versla í matinn vitandi að ég gæti það ekki vegna skerðingar minnar, 

þar sem ég get ekki notað hendurnar“. Þá hafði ein kvennanna lent í svokölluðum 

eltihrelli. Það fólst í því að maður nokkur kom í vinnuna til hennar og fylgdist síðan með 

henni og elti hana. Hún var mjög hrædd meðan á þessu stóð og það tók hana sex mánuði 

að losna undan manninum. Þetta var mikið andlegt álag og henni leið mjög illa. 

Andlegt ofbeldi af völdum annarra en maka var ekki algengt meðal þátttakenda í 

rannsókninni. Ein af konunum hafði þó verið beitt andlegu ofbeldi eða niðurbroti af hálfu 

nákomins ættingja annars en maka. Sú kona lýsti því hvernig systir hennar beitti hana 

andlegu ofbeldi. Systirin sagði við hana að hún gæti ekki gert ákveðna hluti vegna þess að 

hún væri þroskahömluð: 

Þetta var svo niðurdrepandi, þegar ég var að fara að gera hluti sem henni líkaði ekki 

þá sagði hún oft við mig: „Þú ert þroskaheft“ og: „Þú getur þetta ekki.“ Auk þess 

sagði hún við mig fyrir 20 árum síðan: „Þú verður bara að sætta þig við það að þú 

getur ekki alið upp börn, þú veist ekki hvað það er erfitt.“ 
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Fyrir um tuttugu árum þvingaði systir þessarar konu hana til að fara í fóstureyðingu, en 

það er atburður sem hún hefur átt mjög erfitt með að sætta sig við vegna þess að hana 

langaði mikið til að eignast barn og var vön því að gæta barna fyrir ættingja og vini. Konan 

greindi líka frá því að hún hefði kynnst eiginmanni sínum nokkrum árum eftir að hún fór í 

fóstureyðinguna og þau hefðu lengi reynt að geta barn en án árangurs. Hana grunar því 

að systirin hafi beðið um að hún yrði jafnframt gerð ófrjó þegar fóstureyðingin var gerð. 

Þetta varð til þess að konan er ekki lengur í neinu sambandi við systur sína. 

Greinilegt er að það andlega ofbeldi sem þátttakendur í rannsókninni höfðu orðið 

fyrir af hálfu maka, kærasta og náinna ættingja var alvarlegt. Aðrar rannsóknir hafa sýnt 

að algengt er að fatlaðar konur séu beittar andlegu ofbeldi eins og til dæmis kom fram í 

Daphne-verkefninu. Þær verða oftar fyrir fordómum, niðurlægjandi framkomu og 

hótunum ásamt því að mismunun er mjög algeng (Hrafnhildur Snæfríðar- og 

Gunnarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

5.6 Áreiti, gláp og sýnilega skerðing 

Rúmur helmingur viðmælenda er með sýnilega skerðingu eða fimm af níu þátttakendum 

í rannsókninni. Niðurstöður gefa til kynna að þær konur í hópi viðmælenda sem eru með 

sýnilega skerðingu séu yfirleitt með skertari og neikvæðari sjálfsmynd en þær sem eru 

með ósýnilega skerðingu. Þær konur eru kvíðnari og skortir einnig frekar 

öryggistilfinningu þegar þær eru meðal annars fólks. Konurnar sem voru með sýnilega 

skerðingu áttu einnig frekar á hættu að verða fyrir fordómum í samfélaginu, að glápt væri 

á þær og að þær yrðu fyrir neikvæðum og niðurlægjandi athugasemdum frá 

samborgurum sínum. Til dæmis nefndi ein kvennanna að þegar hún færi niður í bæ að 

skemmta sér þá lenti hún yfirleitt í lítt skemmtilegum athugasemdum frá fólk á förnum 

vegi. Hún lýsti því á eftirfarandi hátt: „Ég lendi í því að fólk bendir á mig og klappi mér á 

kollinn og spyrji af hverju svona lítil og fötluð manneskja sé úti að skemmta sér.“ 

Þær konur sem eru með óvenjulegt göngulag lentu oft í því að fólk taldi þær vera 

undir áhrifum áfengis, sérstaklega þegar þær voru staddar í margmenni. Ein kvennanna 

lýsti þessu þannig: 

En það sem mér finnst óþægilegt er að fólk heldur stundum að ég sé drukkin. Af því 

að ég er jafnvægislaus og ég finn alveg stundum að ég fæ svona óþægilegt 

augnaráð, svona fólk horfir á mig … en ég verð stundum pirruð og fúl. 
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Viðmælendur voru sammála um að ástæðan fyrir glápinu væru ósjálfráð viðbrögð hjá 

fólki. Engin kvennanna var mjög viðkvæm fyrir glápinu og sögðust fyrir löngu hættar að 

taka það nærri sér. Það kom engu að síður skýrt fram að konurnar sem voru með sýnilega 

skerðingu áttu frekar á hættu í að verða fyrir fordómum, glápi og neikvæðum 

athugasemdum frá samborgurunum sínum en þær sem ekki voru með sýnilega skerðingu. 

Þetta hafði áhrif á sjálfsmynd þeirra sem var yfirleitt neikvæð. Konurnar áttu það þó 

sameiginlegt að þær höfðu allar fundið sínar leiðir til að takast á við fordómana og 

athugasemdirnar sem þær urðu fyrir frá öðrum samborgurum. 

Flestar konurnar höfðu orðið fyrir lítillækkandi reynslu sem þær töldu sig hafa 

upplifað vegna skerðingarinnar. Konurnar voru sammála um að þessi reynsla hefði ekki 

komið fyrir vinkonur þeirra sem ekki voru með skerðingu. Þessi lítillækkandi hegðun átti 

sér mismunandi birtingarmyndir en lýsti sér meðal annars í dónaskap og niðurlægjandi 

athugasemdum frá öðru fólki. Jafnframt lýsti ein kvennanna því að hún væri aldrei nefnd 

með nafni í fjölskyldu sinni heldur alltaf „sú fatlaða“. 

Hvað varðar gláp, áreiti og niðurlægjandi framkomu þá er hér mikill samhljómur 

við niðurstöður úr Daphne-verkefninu en þar kom fram að algengt var að fatlaðar konur 

hefðu orðið fyrir niðurlægjandi reynslu (Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2014). 

5.7 Valdaójafnvægi og valdleysi 

Nokkrir viðmælendur töluðu um hversu fatlað fólk væri jaðarsett í samfélaginu eða hve 

mikið valdaójafnvægi væri milli fatlaðs og ófatlaðs fólks. Sú af  þátttakendum í 

rannsókninni sem þurfti mestu aðstoðina, sólarhringsaðstoð, talaði mest um þetta 

valdaójafnvægi. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem búa í sértækum búsetuúrræðum lifa 

oft við viðvaldaójafnvægi sem er á milli þjónustuþegans og ófatlaðs starfsfólks. Þetta 

birtist meðal annars í því að oft er ekki farið eftir óskum þjónustuþega heldur þarf hann 

að láta undan kröfum starfsfólks gegn vilja sínum. Ofbeldi eykst oft við slíkar aðstæður og 

er yfirleitt meira eftir því sem skerðing viðkomandi er alvarlegri (Mandl, Schachner, 

Sprenger og Planitzer, 2014). Þetta kom einnig fram í minni rannsókn en sú af konunum 

sem þurfti mesta þjónustu upplifði það oft á dag að einhver reyndi að taka stjórnina af 

henni. Hún lýsti valdaleysi sínu gagnvart félagsþjónustunni, félagsráðgjöfum og 
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barnavernd. Henni fannst hún ekki vera við stjórnvölinn í eigin lífi, heldur ráðskuðust 

sérfræðingar með aðstæður hennar og fengi hún lítið um þær að segja. Hún taldi að þetta 

mætti rekja til vanþekkingar starfsmanna og fordóma í garð fatlaðs fólks. Nokkrar 

kvennanna nefndu að þær upplifðu valdaleysi vegna skerðingar sinnar. Ein lýsti þessu 

þannig: „Ég upplifi valdaleysi í þeim aðstæðum sem ég get ekki varið mig í og get ekki 

bjargað mér sjálf í.“ 

5.8 Samantekt 

Þessi kafli fjallaði um birtingarmyndir ofbeldis sem viðmælendur rannsóknarinnar urðu 

fyrir. Ljóst er að birtingarmyndir ofbeldis eru margs konar og oft samtvinnaðar. Hér að 

framan hefur verið reynt að flokka ofbeldið eftir því hvernig það birtist, svo sem einelti, 

andlegt, líkamlegt, kynferðislegt og þjónustutengt ofbeldi. Ennfremur kom fram að 

fatlaðar konur sem eru með sýnilega skerðingu eiga á hættu að verða fyrir áreiti frá 

samborgurum sínum á almannafæri. Þá er niðurlægjandi framkoma ennfremur þáttur 

sem konurnar urðu fyrir og þær lýstu því valdaójafnvægi sem gerði þær berskjaldaðar fyrir 

ofbeldi og áreitni. 
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6  Afleiðingar ofbeldis 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða afleiðingar ofbeldið hafði á líf, líðan og daglegt 

atferli þátttakenda í ransókninni. Afleiðingar ofbeldisins voru afar mismunandi en líf allra 

kvennanna stjórnaðist í meiri eða minni mæli af ótta og öryggisleysi við flestar aðstæður. 

Reynslan af að hafa orðið fyrir ofbeldi og/eða óttinn við að það endurtæki sig í einhverri 

mynd stýrði lífi þeirra að miklu leyti. Í upphafi kaflans er fjallað almennt um afleiðingar 

ofbeldis á fatlaðar konur, bæði líkamlegar og sálrænar afleiðingar þess. Í seinni hluta 

kaflans geri ég grein fyrir því hvernig ótti við ofbeldi og óöryggi við ýmsar daglegar 

aðstæður stýrir mörgum og í sumum tilvikum flestum athöfnum í lífi kvennanna sem þátt 

tóku í rannsókninni. 

6.1 Almennt um afleiðingar ofbeldis 

Eins og áður kom fram í fræðilega kaflanum hefur ofbeldi margs konar alvarlegar 

afleiðingar og birtist með mismunandi hætti í lífi kvenna sem eru þolendur ofbeldis. 

Algengustu afleiðingar ofbeldis eru meðal annars kvíðaköst, reiði, skortur á sjálfstrausti, 

að eiga erfitt með svefn, þunglyndi, sektartilfinning, að vera hrædd um börn sín og aðra 

fjölskyldumeðlimi (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013; Dóms- og kirkjumálaráðu-

neytið, 1997). 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að konur sem eru beittar ofbeldi upplifa ýmis sálræn 

einkenni svo sem mikla þreytu, streitu, meiri vanlíðan og þunglyndi en almennt gerist. 

Konurnar eru oft haldnar miklum ótta, eru með lágt sjálfsmat og finnst sjálfstæði þeirra 

vera skert (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2013; Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997; 

Félagsvísindastofnun, 2013). Þeim er líka hættara við sjálfsvígi en öðrum konum enda eru 

sjálfsvígstilraunir tólf sinnum algengari meðal kvenna sem búa við ofbeldi en annarra 

þegna. Ef konur verða fyrir miklu ofbeldi getur það leitt til þess að þær geta ekki tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir og rökréttar ákvarðanir. Þær lifa við stöðugan ótta um að ofbeldið 

verði endurtekið (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). Einnig eru meiri líkur á að konur 

sem búa við ofbeldi ánetjist áfengi og vímuefnum. Þær eru oft greindar með 
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áfallastreituröskun, meðal annars vegna þess að þær endurupplifa reynsluna í draumi eða 

í huganum, og lifa við sálrænan dofa sem veldur einangrun frá öðrum eða vangetu til að 

mynda náin tengsl við annað fólk. Þá eru afleiðingar líkamlegs ofbeldis allt frá því að vera 

smávægilegir áverkar til þess að vera lífshættulegir (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 

1997). 

Það sem viðmælendur mínir nefndu sem afleiðingar ofbeldisins sem þær voru 

beittar er sambærilegt við rannsóknirnir sem nefndar voru hér að framan. Það sem 

konurnar nefndu sérstaklega var kvíði, þunglyndi, ótti og skert sjálfsmynd en þessir þættir 

voru nefndir af flestöllum viðmælendunum sem afleiðing ofbeldisins sem þær urðu fyrir. 

Viðvarandi hræðsla var líka oft nefnd, bæði hræðsla við að prófa eitthvað nýtt eða 

umgangast fólk sem þær þekktu lítið. Þá nefndu þær einnig hræðslu við þá karlmenn sem 

beittu þær ofbeldi. Margar nefndu einnig að þær væru haldnar félagsfælni og óttuðust að 

vera innan um annað fólk og að tengjast öðru fólki.  

Konur sem beittar hafa verið ofbeldi eru yfirleitt með skerta sjálfsmynd og þetta 

átti einnig við um konurnar í rannsókninni sem hér er lýst. Þetta hafði ýmsar afleiðingar, 

meðal annars bentu þær á að neikvæð sjálfsmynd þeirra yki líkurnar á að geta ekki tekist 

á við þjónustukerfið og berjast fyrir þeirri þjónustu sem þær þörfnuðust og ættu rétt á. 

Eða svo vitnað sé til orða eins þátttakanda í rannsókninni: 

Þú tengir það við það að þú getur ekki gert alla hluti, tengir kannski við útlitsleg 

einkenni og þér finnst þú ekki vera rosalega góður pappír, að þú lætur kannski 

meira yfir þig ganga heldur en ef þú værir með góða sjálfsmynd og ég held að það 

hljóti að brjóta þig meira niður. 

 

Afleiðingar ofbeldisins, sem viðmælendur mínir höfðu orðið fyrir, lýsti sér ennfremur í 

skertri samfélagsþátttöku, tilfinningu um að vera óöruggar, sífellt hræddar og ákveðið 

varnarleysi sem þær fundu stöðugt fyrir. Afleiðingar ofbeldisins hafa því valdið miklum 

hindrunum í aðgengi þeirra að úrræðum og þátttöku í samfélaginu. Niðurstöður mínar 

eru sambærilegar niðurstöðum Freyju Haraldsdóttur (2017) sem sýndu að fatlaðar konur 

upplifi margþætta mismunun og valdaleysi á ólíkum stöðum í samfélaginu. Ofbeldið sem 

þær verða fyrir er yfirleitt bæði dulið og meiðandi. Sálrænar afleiðingar eru mjög flóknar 

og birtast meðal annars í sorg, ótta og reiði. Vitnisburðir kvennanna sýna að þær voru 

nánast stöðugt hræddar og óöruggar í daglegu lífi. Þær voru ekki einungis hræddar um 
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öryggi sitt heldur einnig um fjölskyldur og ástvini. Þær voru hræddar heima hjá sér, 

hræddar við að fara út á kvöldin, ekki síst við að fara út að skemmta sér, í verslanir og að 

fara í ferðalög. Hér á eftir verður þessu lýst nánar. 

6.2 Hræðsla, kvíði og félagsfælni 

Margar kvennanna lýstu því að þær væru hræddar um ástvini sína. Þetta olli því að þær 

vildu alltaf vera vissar um hvar fólkið þeirra væri, með hverjum og hvað það væri að gera. 

Ef þessi vissa var ekki fyrir hendi voru þær stöðugt óttaslegnar. Nokkrar konurnar nefndu 

að þessi ótti tengdist ákveðnum missi. Þó að hræðsla um ástvini tengdist ekki beinlínis 

ofbeldinu heldur ástvinamissi þá litu konurnar svo á að sú stöðuga hræðsla sem þær 

bjuggu við væri afleiðing ofbeldisins sem gerði þær almennt óttaslegnar og óöruggar. Ein 

af konunum hafði misst tólf ættingja og vini á á einu og hálfu ári. Hún lýsti hræðslunni á 

eftirfarandi hátt: 

Ég er hrædd um allt. Ég er hrædd um börnin mín, ég er hrædd um barnabörnin mín. 

Ég er hrædd um mig. Ég er hrædd um, ef eitthvað kemur fyrir, skilurðu ... ég er búin 

að missa svo svakalega marga núna á stuttum tíma. 

 

Jafnframt sögðust nokkrar kvennanna vera með kvíðaröskun sem þær tengdu beint við 

það að vera valdalausar fatlaðar konur. Þær sögðust fyrst og fremst vera hræddar um 

sjálfar sig og tengdu það skerðingu sinni og valdaleysi. Lýsti það sér á þann hátt að þær 

fengu ofsakvíðaköst eða eins og ein kvennanna lýsti því: „Ég fæ stundum svona 

ofsakvíðaköst og þá verð ég rosalega hrædd um mig og mér finnst einmitt líka í svoleiðis 

aðstæðum [að ég verði] meira hrædd út af því að ég er eins og ég er.“  

Nokkrar af konunum sem höfðu verið beittar alvarlegu andlegu og líkamlegu 

ofbeldi voru illa haldnar að félagsfælni. Félagsfælni lýsir sér meðal annars í því að vilja ekki 

eiga í samskiptum við annað fólk og forðast félagslegt samneyti. Þeir sem þjást af 

félagsfælni óttast að fólk fái neikvæða mynd af því og forðast því að umgangast aðra. Ein 

konan sem sem tók þátt í rannsókninni lýsti þessu á eftirfarandi hátt: „Mér líður ekki vel 

út á við eða innan um mikið af fólki, þú veist, þá verð ég svona öryggislaus.“ Hjá þessum 

konum hamlaði félagsfælnin þeim mjög því þær þorðu ekki út úr húsi einar, forðuðust 

mannamót og vildu ekki kynnast öðru fólki. Þær konur sem þjáðust af félagsfælni leið ekki 

vel með það og höfðu þær gert ítrekaðar tilraunir til að ná stjórn á félagsfælni og kvíða. 

Það hafði ekki tekist og jók því enn á vanlíðan þeirra. Segja má að félagsfælnin hafi komið 
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í veg fyrir að þær lifðu innihaldsríku lífi og voru þetta afleiðingar ofbeldis sem þær voru 

beittar og lýst var í fyrri niðurstöðukaflanum.  

6.3 Heimilið 

Flestum kvennanna fannst þær vera öruggastar á heimili sínu en það var misjafnt hvað 

þurfti til og hvernig þær fundu öryggistilfinninguna. Sumar þeirra lögðu mikið upp úr 

almennri vellíðan og að hjálpartæki þeirra virkuðu rétt og vel. Sumar kvennanna sögðust 

þurfa að hafa allt lokað og læst til að finna til öryggis og þá nefndu nokkrar að þeim liði 

best þegar fjölskyldan væri nálægt þeim og þegar börn þeirra væru heima.  

Aðeins einn þátttakandi í þessari rannsókn þurfti á sólarhringsaðstoð að halda. 

Hún leggur mikið upp úr því að hafa gott starfsfólk nálægt sér. Öryggistilfinning hennar 

byggist á því að hafa traustar konur í vinnu. Hún finnur mikinn mun á öryggistilfinningu 

eftir að hún fékk notendastýrða persónulega aðstoð (NPA). Líf hennar breyttist mikið eftir 

að hún fékk NPA eða eins og hún sagði sjálf: „Ég fékk ekki að velja mér hjálparfólkið mitt 

sjálf þegar ég bjó í íbúðakjarnanum. En núna þegar ég hef þennan NPA-samning get ég 

valið sjálf starfsfólkið.“ Þessi sama kona finnur fyrir miklu óöryggi þegar hún er komin upp 

í rúm og er að fara að sofa, ef hún þarf að kalla á starfsfólk og það svarar ekki strax. Þá 

fyllist hún þeirri slæmu tilfinningu að hún sé ein heima og það vekur með henni ótta. 

Henni þykir mjög erfitt að vera ein inni á salerni, bæði heima hjá sér og annars staðar, eða 

eins og hún lýsti því: „Ég er frekar óörugg þegar ég fer á klósettið. Þegar ég fer inn á bað. 

Því að kynferðislega ofbeldið gerðist þar þegar ég var lítil.“ Hún finnur til öryggis með því 

að hafa eingöngu kvenkyns starfsmenn í vinnu. Hún nefndi að hún yrði mjög öryggislaus 

og hrædd þegar karlmaður sinnti hennar persónulegu þörfum.  

Ein þeirra kvenna sem þátt tók í rannsókninni þurfti að hafa mikið fyrir því að finna 

til öryggis heima hjá sér. Þurfti hún að grípa til róttækra aðgerða og meðal annars lét hún 

setja upp öryggismyndavélar. Hún lýsti því á eftirfarandi hátt: „Það voru settar upp svona, 

sem eru bara svona öryggis þú veist í gegnum sjónvarpið svo að ég sjái hver er að koma.“ 

Ástæðan fyrir því að hún lét setja upp öryggismyndavélar hjá sér er sú að hún fyllist miklu 

óöryggi og hræðslu þegar hún veit ekki hver er að koma. Hún er heldur ekki með skráðan 

heimasíma vegna þess að hún vill ekki að gamlir bekkjarfélagar hafi upp á henni, en hún 

varð fyrir miklu einelti í æsku. Hún verður einnig mjög óörugg í aðstæðum sem hún hefur 

ekki stjórn á eða þegar henni finnst hlutirnir vera að fara úrskeiðis. 
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Í stuttu máli má segja að heimilið sé helsti griðastaður viðmælenda minna því að 

þar fundu þær helst til öryggis. Ein þátttakenda þurfti þó að grípa til nokkuð óvenjulegra 

öryggisráðstafana og setja upp öryggismyndavélar til að geta fundist hún óhult á eigin 

heimili. 

6.4 Verslanir og annað almannarými  

Það reyndist nokkrum kvennanna sem tóku þátt í rannsókninni erfitt að vera úti á meðal 

fólks í almannarými þar sem flestir borgarar finna sig örugga. Óöryggi þeirra stafaði af því 

að þeim fannst þær hjálparvana og berskjaldaðar ef eitthvað óvænt kæmi fyrir. Þær 

óttuðust meðal annars neikvæð viðbrögð og fordóma fólks sem yrði á vegi þeirra.  

Sumar áttu meðal annars erfitt með að fara í verslanir eða verslunarmiðstöðvar 

og voru hræddar, óöruggar og í sumum tilvikum óvelkomnar þar. Ástæðurnar fyrir því 

voru meðal annars vanlíðan meðan á verslunarferð stóð og hræðsla við að verða fyrir 

áreiti, fordómum og við það að hrasa. Ein af konum lýsti því þannig: 

Ég fer nátturlega ekkert mikið í verslanir, ekki ein. Sko nefnilega ég og maðurinn 

minn förum alltaf saman í búð þegar við förum að versla ... ég fer ekki eins og í 

Kringluna eða Smáralind ein. Ég hef fundið fyrir svo miklum fordómum þar … Það 

er bara það að fólk heldur að ég sé dauðadrukkin og svona, en það er vegna þess 

að ég geng svona. 

 

Önnur kona í rannsókninn fer oft í verslunarmiðstöðvar en henni finnst það óþægilegt að 

fólk haldi stundum að hún sé drukkin. Eða með hennar eigin orðum: 

Ég er jafnvægislaus og ég finn alveg stundum að ég fæ svona óþægilegt augnaráð, 

svona, fólk horfir á mig og það er eitthvað svona, þú veist. Ég verð ekki beint hrædd 

heldur pirruð og fúl yfir þessu. Það sem ég er farinn að gera í þessum aðstæðum er 

að ég tek stundum með mér hækju. Til að gera fötlunina sýnilegri og einhvern 

veginn fæ ég þá á tilfinninguna að myndin sem fólk sér hættir að vera af konu sem 

skjögrar um og er að styðja sér við hækju og þar með þá er eitthvað sem ...  fólk 

einhvern veginn skilur og getur unnið úr. 

 

Þá hafði ein af konunum í rannsókninni orðið fyrir því að vera rænd í verslunarferð og 

missa símann sinn sem var festur við hjólastól hennar. Í þessum aðstæðum fann hún sig 

bjargar- og varnarlausa, því að hún gat ekkert gert. Hún hætti að fara ein í 

verslunarleiðangra eftir að þetta kom fyrir. 
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Frásagnir þátttakenda í rannsókninni gefa til kynna þá átakanlegu staðreynd að 

fatlaðar konur eiga erfitt með að fara í verslanir, einkum verslunarmiðstöðvar eins og 

Kringluna og Smáralind vegna fordóma og vanþekkingar annars fólks. 

6.5  Úti á kvöldin  

Flestallar viðmælenda minna nefndu að þær færu ekki út á kvöldin eða eftir sólsetur. 

Ástæðurnar voru mismunandi, meðal annars myrkfælni, að þora ekki út af ótta við að geta 

ekki varið sig ef eitthvað kæmi upp á. Þessar konur voru hræddar við að vera úti eftir 

myrkur og þær upplifðu sig varnarlausar vegna skerðingar sinnar. Ein konan lýsti því á 

eftirfarandi hátt: 

Maður ekki endilega býst við að eitthvað gerist heldur meira bara það ef það myndi 

gerast þá gæti maður ekkert varið sig af því að maður hefur ekki kraftana til að 

berjast á móti og maður hefur ekki kraftana til að hlaupa undan, það er svona meira 

það. 

 

Önnur kona sagði: „Ég get ekki hlaupið til að bjarga mér út úr aðstæðum, en ég hef líka 

verið á stöðum þar sem ég er óörugg og hef alveg verið með símann tilbúinn til að hringja 

í einhvern ef eitthvað myndi gerast.“ Það að þora ekki að fara út á kvöldin hamlar daglegu 

lífi þessara kvenna og þátttöku þeirra í fjölmörgum viðburðum og athöfnum sem eiga sér 

stað að kvöldlagi. 

Allir viðmælendur mínir reyndu að komast hjá því að vera einar í miðborg 

Reykjavíkur eftir myrkur. Þær gáfu upp ýmsar ástæður fyrir hræðslu sinni og óöryggi þar. 

Meðal annars þær að fólk væri þar undir áhrifum áfengis, vegna fréttaflutnings um ofbeldi 

í miðborginni  og að það væri ekki öruggur staður. Flestallar konurnar nefndu að þær færu 

ekki í miðbborgina vegna þess að þær eru hræddar þar því þær gætu ekki varið sig eða 

flúið ef eitthvað kæmi upp á. Ein af konunum lýsti ótta sínum þannig:  

Ég á rosalega erfitt með að hlaupa undan og forða mér og upplifi rosalega mikið 

óöryggi og, já, ég held að ég upplifi mig svona öryggislausa vegna þess að ég er lítil 

og létt og er varnarlaus í þessum aðstæðum. 

 

Ein af konunum hafði lent í „leiðinlegu atviki“, eins og hún orðaði það, þegar hún fór út 

að skemmta sér í miðborg Reykjavíkur og eftir það fór hún ekki aftur „út að skemmta sér 

eða niður í bæ“. Hún lýsti þessari reynslu á eftirfarandi hátt: „Dyraverðirnir vildu meina 
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að ég væri ofurölvi og uppdópuð og ég fékk ekki að fara inn á staðinn sem ég var að fara 

á.“ 

6.6 Ferðalög 

Helmingur viðmælenda minna nefndi að þær fyndu fyrir mikilli hræðslu og kvíða áður en 

þær færu í ferðalög og virtist það ekki skipta máli hvort ferðalagið væri farið innanlands 

eða utan. Að kvíða flugferðum háði nokkrum kvennanna verulega því þær fengu kvíðaköst 

áður en þær áttu að fara í flug. Ein þeirra lýsti kvíðanum sem fylgir ferðalögum þannig: 

Ég ferðast ekki ein. Ég bara vil það ekki nema í aðstæðum sem ég veit að eru 

öruggar. Þetta er bara einhver kvíði, ég vil helst ekki vera á hótelherbergjum hjá 

fólki sem ég þekki ekki og ég myndi aldrei þora að gista ein á hóteli eða eitthvað. 

Þannig að þetta eru bara ákveðnar aðstæður, þetta er bara, þú veist, algjörlega, 

þetta er bara fælni. 

 

Hræðsla tengd ferðalögum kom í veg fyrir að nokkrar kvennanna ferðuðust erlendis. 

Jafnframt vildu nokkrar þeirra ekki ferðast innanlands eftir sólsetur. 

Nokkrar kvennanna nefndu að þær reyndu eins og mögulegt væri að forðast það 

að aka langar vegalengdir í myrkri. Þær völdu að gista þar sem þær voru staddar í stað 

þess  að leggja af stað í myrkri. Ein kvennanna finnst hún varnarlaus ef hún þarf að aka 

langar vegalengdir, sama hvort er á degi eða nóttu. Henni finnst hún þó sérstaklega vera 

bjargarlaus ef hún er án síma og tengir það skerðingu sinni: 

Hvað ef það springur á bílnum eða eitthvað, þá tengi ég það bent við óöryggi við 

það að ég sé fötluð en ekki endilega að ég sé kona. Mér finnst ég tengja það beint 

við það að ég sé varnarlaus og ráði ekki við aðstæður. Að ég geti ekki bjargað mér 

sjálf. Eins og ég er sjálfbjarga í daglegu lífi hérna heima og í vinnu og svona eins og 

ég segi ef ég væri einhvers staðar ein að keyra. Það er kannski meira það. Það er 

einmitt líka að vera símasambandslaus eða með enga inneign, mér finnst það 

sérstaklega almennt óþægilegt af því að mér finnst síminn minn vera rosalega mikið 

öryggistæki ef eitthvað kemur fyrir. 

 

Ljóst er að konurnar sem vísað er til hér að framan treysta sér ekki til að vera einar á 

ferðalögum innanlands eða erlendis. Þær telja sig ekki geta treyst því að samborgarar 

þeirra aðstoði þær ef eitthvað kemur fyrir, þeim finnst þær vera bjargarlausar og búast 

jafnvel við að verða fyrir áreiti eða ofbeldi ef þær eru einar á ferð.  
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6.7 Aðstoð við að takast á við afleiðingar ofbeldis 

Þó að flestar kvennanna byggju við alvarlegar afleiðingar þess ofbeldis sem þær höfðu 

verið beittar þá höfðu fáar þeirra leitað sér aðstoðar hjá sérfræðingum. Einungis tvær 

þeirra höfðu leitað sér sérfræðiaðstoðar og höfðu þá báðar leitað læknis. Engin 

kvennanna hafði leitað sér aðstoðar með því að ganga reglulega til sálfræðings eða fara 

til félagsráðgjafa í viðtalsmeðferð eða leitað eftir annarri slíkri meðferð við sálrænum 

erfiðleikum. Þegar spurt var af hverju þær hefðu ekki leitað sér aðstoðar var svarið yfirleitt 

að þetta hefði nú ekki verið svo alvarlegt eða að þær hefðu hreinlega ekki efni á því. Þó 

að þær hefðu ekki sótt til sérfræðinga þá leituðu nokkrar þeirra sér aðstoðar. Ein fann frið 

innan AA-samtakanna, önnur leitaði til miðils og sú þriðja fékk liðsmann hjá 

félagsþjónustunni. Tvær viðmælenda höfðu leitað sér aðstoðar innan hagsmunasamtaka 

fatlaðs fólks.  

Þegar þau stuðningsúrræði, sem fyrir hendi eru fyrir þolendur ofbeldis, eru skoðuð 

kemur reyndar í ljós að í raun eru ekki mörg stuðningsúrræði í boði fyrir fatlaðar konur. 

Þó eru réttargæslumenn í hverjum landshluta sem konurnar eiga að geta leitað til. 

Hlutverk þeirra er að fylgjast með högum fatlaðs fólks og aðstoða það við hvers konar 

réttindagæslu (Velferðarráðuneytið, e.d. -b). Þetta er tiltölulega nýtt úrræði því að lög um 

réttindagæslumenn urðu fyrst að veruleika árið 2011. Stígamót,  ráðgjafar- og 

upplýsingarmiðstöð fyrir konur og karla sem lent hafa í kynferðislegu ofbeldi, hafa nýlega 

flutt starfsemi sina í aðgengilegt húsnæði fyrir hreyfihamlaða og um leið var sérfræðingur 

í málefnum fatlaðs fólks ráðin til starfa. Bjarkarhlíð er einnig nýtt úrræði, aðgengilegt fyrir 

fatlað fólk. Tók það til starfa í febrúar 2017. Loks má nefna Drekaslóð en þar eru fatlaðar 

konur velkomnar og starfsemin í aðgengilegu húsnæði. Eins og að framan greinir hafði 

engin kvennanna leitað til þeirra stofnana eða félagasamtaka sem bjóða brotaþolum 

aðstoð og stuðning, heldur ekki þeirra sem bjóða fötluðum konum aðstoð. Sumum 

kvennanna var ekki kunnugt um þessi úrræði og þær konur sem vissu af tilvist þeirra héldu 

að þessi úrræði væru ekki fyrir þær eða að þær töldu þau ekki henta sér. 

6.8 Samantekt 

Afleiðingar ofbeldis birtast með mismunandi hætti en allar áttu konurnar það sammerkt 

að afleiðingar ofbeldisins höfðu varanleg og víðtæk áhrif á líf þeirra og daglegar athafnir. 

Það var ekki síst ótti og öryggisleysi við fjölmargar aðstæður sem einkum hafði áhrif. Auk 
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þess að hafa sjálfar orðið fyrir ofbeldi, niðurlægjandi framkomu, fordómum og áreiti af 

ýmsu tagi, bjuggu konurnar jafnframt yfir vitneskju um hversu algengt er að fatlaðar 

konur verði fyrir ofbeldi. Þær voru því óöruggar við fjölmargar daglegar aðstæður og 

treystu sér iðulega ekki til að framkvæma einfaldar daglegar athafnir svo sem að fara í 

verslun eða vera á almannafæri. Kvíðinn og hræðslan sem þær fundu fyrir hamlaði mjög 

þeirra daglega lífi, hindraði samfélagsþátttöku og skerti lífsgæði þeirra. Engin þátttakenda 

hafði leitað eftir aðstoð eða stuðningi vegna afleiðinga ofbeldisins. 
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7 Niðurlag og tillögur til úrbóta 

Hér á eftir verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og rannsóknar-

spurningunum svarað. Í lok kaflans verða settar fram nokkrar tillögur til úrbóta. 

7.1 Birtingarmyndir ofbeldisins 

Fyrsta rannsóknarspurningin sneri að því hver reynsla þátttakanda í rannsókninni væri af 

ofbeldi og hvers konar ofbeldi þær væru beittar. Eins og fram hefur komið í inngangi og 

aðferðafræðikafla beindist rannsóknin upphaflega að því að tala við fatlaðar konur um 

hversu öruggar þær fyndu sig í íslensku samfélagi. Þetta var meðal annars gert með 

hliðsjón af því að rannsóknir sýndu að ofbeldi gegn fötluðum konum er útbreitt vandamál. 

Því var það ekki gert að skilyrði að konurnar sem tækju þátt í rannsókninni hefðu orðið 

sjálfar fyrir ofbeldi. Það kom því verulega á óvart að átta af þeim níu konum sem rætt var 

við höfðu verið beittar ofbeldi af einhverjum toga.  

Niðurstöður mínar varðandi það ofbeldi sem konurnar höfðu verið beittar eru 

sambærilegar fyrri rannsóknum á þessu sviði, bæði erlendum og íslenskum rannsóknum, 

sem sýnt hafa fram á að ofbeldi gagnvart fötluðum konum er algengt og alvarlegt. 

Fatlaðar konur eiga frekar á hættu að vera beittar ofbeldi en ófatlaðar kynsystur þeirra. 

Fatlaðar konur eru beittar líkamlegu og andlegu ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi er 

ennfremur algengt og stofnanabundið ofbeldi virðist útbreitt en frekari rannsóknir skortir 

á þess konar ofbeldi. Jaðarsetning og valdaleysi fatlaðra kvenna virðist ein helsta ástæða 

þess hve berskjaldaðar þær eru fyrir ofbeldi.  

Birtingarmyndir ofbeldis sem viðmælendur mínir urðu fyrir voru mismunandi en 

ofbeldið átti sér stað á öllum aldurskeiðum kvennanna. Átta af níu viðmælendum mínum 

höfðu orðið fyrir einelti í æsku sem var þó misalvarlegt. Þær sem urðu fyrir alvarlegasta 

eineltinu urðu bæði fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi sem varð til þess að þær misstu úr 

námi eða hættu hreinlega í skóla áður en skólaskyldu lauk. Í sumum tilvikum tóku 

kennarar þátt í eineltinu og það var verst þegar skólayfirvöld gerðu ekkert til að stöðva 

eineltið. Öllum viðmælendum fannst skólakerfið hafa brugðist þeim. 
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Líkamlegt ofbeldi sem konurnar voru beittar fólst í hrindingum, hótunum, þær 

voru slegnar eða sparkað í þær. Tvær þeirra urðu fyrir alvarlegum líkamsárásum, önnur 

af hálfu maka en hinn af hálfu ókunnugrar konu sem réðst á hana að tilefnislausu. Í 

rannsókn minni var algengasta kynferðislega ofbeldið tilraun til nauðgunar, nauðgun og 

kynferðisleg áreitni. Einni af viðmælendum mínum hafði verið nauðgað tvisvar sinnum og 

í bæði skiptin af ókunnugum mönnum. Tilraun hafði verið gerð til að nauðga einni konunni 

og enn önnur varð fyrir kynferðislegri áreitni.  

Nokkuð algengt var að þátttakendur lýstu stofnanbundnu eða þjónustutengdu 

ofbeldi. Það hafði mismunandi birtingarmyndir en það birtist meðal annars í kynferðislegu 

ofbeldi í skammtímarvistun og þær konur sem höfðu reynslu af sértækri búsetuþjónustu 

kvörtuðu yfir því að hafa lítið vald yfir líf sínu. Þá kom fram að konurnar töldu að ýmsir 

starfsmenn og sérfræðingar þjónustukerfisins, svo sem þjónustukerfis fyrir fatlað fólk, 

félagsþjónustan og barnaverndarkerfið beittu þær þvingunum. Sá viðmælandi sem þurfti 

mestu aðstoðina fjallaði mest um þetta, hún upplifði það oft á dag að verið væri að taka 

af henni stjórnina, af sérfræðingum, og að hún hefði lítið um líf sitt að segja. Andlegt 

ofbeldi var algengt í rannsókninni og gerendur voru yfirleitt eiginmenn eða unnustar 

kvennanna. Birtingarmyndir andlegs ofbeldis voru mjög mismunandi eða allt frá því að 

vera hótanir, öskur eða að nota reiðina til að stjórna viðkomandi eða lítillækkandi 

framkoma. Þeir viðmælendur mínir sem voru með sýnilega fötlun voru í meiri hættu á að 

verða fyrir neikvæðum athugasemdum og áreitni frá samborgurum þegar þær voru í 

almannarými. Þær urðu frekar fyrir fordómum og glápi en þær konur sem ekki báru með 

sér að þær væru með skerðingu. Sjálfsmynd kvennanna með sýnilega skerðingu var líka 

yfirleitt lakari og þær kvíðnari og öryggislausari innan um annað fólk en þær sem voru 

með ósýnilega skerðingu.  

7.2 Afleiðingar ofbeldis  

Skert samfélagsþátttaka var einkennandi fyrir afleiðingar ofbeldisins hjá öllum 

viðmælendum mínum og sú tilfinning að vera óöruggar og sífellt hræddar. Ennfremur 

fundu þær fyrir mikilli jaðarsetningu í samfélaginu. Afleiðingar ofbeldisins hafa valdið því 

að þær forðast þátttöku á mörgum sviðum samfélagsins og því hefur ofbeldið verið mikil 

hindrun varðandi þátttöku þeirra í daglegu lífi í samfélaginu. Stöðugur ótti varðandi 

fjölmörg atriði í lífi þeirra var áberandi. Það kom meðal annars fram í því að þær voru 
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hræddar um ástvini sína, sem lýsti sér þannig að þær þurftu að vita hvar þeir væru og voru 

alltaf hræddar um að missa þá. Jafnframt fengu sumar konurnar ofsakvíðaköst því þær 

urðu hræddir um sjálfar sig og óttuðust að það kæmi eitthvað fyrir þær.  

Þá hamlaði félagsfælni þeim konum sem höfðu orðið fyrir miklu andlegu og 

líkamlegu ofbeldi en það lýsti sér í því að þær vildu helst ekki umgangast annað fólk eða 

vera í fjölmenni. Konurnar litur flestallar á heimili sitt sem griðastað en nokkrar þeirra 

þurftu að hafa talsvert fyrir því að finna sig öruggar á eigin heimilum. Konurnar voru auk 

þess hræddar við að fara út á kvöldin og eftir sólsetur. Ástæðurnar voru að þær voru 

myrkfælnar eða hræddar um að geta ekki varið sig ef eitthvað kæmi upp á. Engin 

kvennanna fór í miðborg Reykjavíkur að kvöldlagi til að skemmta sér, meðal annars vegna 

þess að þær óttuðust ofbeldi. Ferðalög reyndust nokkrum viðmælendum erfið, bæði 

innanlands og utan. Þá reyndust verslunarmiðstöðvar og verslanir nokkrum kvennanna 

erfiðar og þær fóru ekki þangað einar vegna neikvæðrar reynslu af fordómafullri 

framkomu fólks á almannafæri.  

Loks er mikilvægt að draga fram alvarlegustu afleiðingar ofbeldisins –  sálræn 

einkenni sem lýstu sér í stöðugum ótta, kvíða, streitu og mikilli þreytu. Lágt sjálfsmat og 

neikvæð sjálfsmynd var eitt af einkennum sálrænna afleiðinga ofbeldisins. Varðandi þetta 

atriði eru niðurstöður mínar sambærilegar niðurstöðum Freyju Haraldsdóttur (2017) um 

að sálrænar afleiðingar séu mjög flóknar og birtist meðal annars í sorg, ótta og reiði. 

Konunum finnst þær vera jaðarsettar, valdalausar og háðar öðrum, hræddar og óöruggar 

í sínu daglega lífi og umhverfi.  

7.3 Aðstoð og stuðningur 

Ein af rannsóknarspurningunum sneri að því hvaða aðstoð og stuðningur standi til boða 

þeim konum sem beittar eru ofbeldi, og hvernig þátttakendur í rannsókninni nýttu sér 

slíkan stuðning. Í fræðilega kaflanum voru talin upp ýmis úrræði sem þolendur ofbeldis 

eiga kost á. Þátttakendur í rannsókninni voru spurðar hvort þær þekktu þessi 

stuðningsúrræði og hvort þær hefðu leitað þeirra. Í ljós kom að engin kvennanna hafði 

leitað eftir slíku. Ástæðurnar voru þær að konurnar þekktu ekki þessi úrræði eða að þær 

töldu  að úrræðin væru ekki fyrir sig. Hins vegar leituðu sumar kvennanna eftir stuðningi 

hjá samtökum fatlaðs fólks eða sjálfshjálparsamtökum svo sem AA-samtökunum. 
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7.4 Tengsl við fræðin 

Lagt var upp með að kanna hvaða merkingu konurnar sem þátt tóku í rannsókninni  lögðu 

í hugtakið fötlun. Litu þær svo á að fötlun yrði til í samspili ytri og innri þátta eða 

einkenndist skilningur þeirra af hefðbundnum læknisfræðilegum skilningi? Í ljós kom að 

allar konurnar töldu að fötlun yrði til í samblandi af líkamlegum eiginleikum, 

menningarlegum tengslum og félagslegu samhengi. Innri þættir sem þátttakendurnir í 

rannsókninni nefndu voru meðal annars alvarleiki skerðingar og þeirra eigin persónlegu 

eiginleikar. Þær töldu ytri þætti vera atriði eins og til dæmis þær hindranir sem fatlaðar 

konur verða fyrir í samfélaginu/umhverfinu, stuðningur annars fólks og viðhorf annars 

fólks til þeirra. Í viðtölunum við konurnar kom í ljós að þeirra skilningur á fötlun féll best 

að þeim tengslakenningum og gagnrýninni raunhyggju sem fjallað var um í fræðilega 

kaflanum. 

Þegar þau úrræði voru skoðuð sem í boði eru fyrir konur, sem beittar hafa verið 

ofbeldi, kom í ljós að nokkur þeirra eru félagslega og réttindamiðuð. Það á til dæmis við 

um réttindagæslumenn. Þeir eiga að gæta réttar fatlaðs fólks. Ekki er að sama skapi ljóst 

hvernig önnur úrræði fyrir brotaþola líta á fötlun. Aðeins lítill hluti þeirra nefndi fatlað fólk 

sérstaklega varðandi stuðninginn sem þar er að finna. Benda má á að stuðningsúrræðin 

byggjast langflest á því að veita stuðning þeim sem verða fyrir ofbeldi. Þau beinast því 

fyrst og fremst að persónulegum „vanda“ brotaþola og aðeins með takmörkuðum hætti, 

ef nokkrum, að því að takast á við þær samfélagslegu aðstæður sem gera það að verkum 

að fatlaðar konur finna sig jaðarsettar, berskjaldaðar og varnarlausar gagnvart ofbeldi. 

Það má því álykta að stuðningsúrræðin sem í boði eru taki fyrst og fremst á persónulegum 

vanda í anda læknisfræðilegs skilnings en ekki á víðari félagslegum vanda í anda félagslegs 

tengslaskilnings.  

Þó að nokkur úrræði á Íslandi séu ætluð bæði ófötluðum og fötluðum konum hafði 

engin kvennanna í rannsókninni leitað þeirra. Þær töldu þessi úrræði ekki vera fyrir sig 

eða vissu ekki um tilvist þeirra. Þegar þátttakendur voru spurðar út í þær lagasetningar 

og alþjóðlegu skuldbindingar sem eiga að tryggja mannréttindi þeirra og vernda þær gegn 

ofbeldi og mismunun vissu þær ekki um þessar lagasetningar.  
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7.5 Tillögur til úrbóta 

Sú rannsókn sem hér hefur verið kynnt sýnir að mikil þörf er á vitundarvakningu um 

ofbeldi gegn fötluðum konum, birtingarmyndir þess og afleiðingar. Þessi vitundarvakning 

þarf að ná til fatlaðra kvenna, almennings, þjónustukerfisins, stjórnkerfisins, samtaka 

fatlaðs fólks og stuðningsúrræða fyrir brotaþola. Auk þessarar víðtæku almennu 

ábendingar fara hér á eftir nokkrar frekari tillögur til úrbóta.  

• Mikilvægt er að styrkja og valdefla fatlaðar konur í íslensku samfélagi til að 

koma í veg fyrir jaðarsetningu þeirra og valdaleysi sem er helsta ástæðan fyrir 

því að þær eru beittar ofbeldi. 

• Þau úrræði sem fyrir hendi eru varðandi ofbeldi gegn fötluðum konum beinast 

fyrst og fremst að persónulegum „vanda“ brotaþola. Mikilvægt er að unnið sé 

að því að efla úrræði og aðgerðir til að takast á við þær samfélagslegu 

aðstæður sem gera það að verkum að fatlaðar konur finna sig jaðarsettar, 

berskjaldaðar og varnarlausar gagnvart ofbeldi. 

• Efla þarf fræðslu um ofbeldi gegn fötluðum konum, birtingarmyndir þess og 

afleiðingar meðal þeirra sem starfa að málefnum fatlaðs fólks innan hins 

sérhæfða þjónustukerfis, félagsþjónustu, heilsugæslu, löggæslu, réttarkerfis 

og víðar. 

• Mikilvægt er að fatlaðar konur taki virkan þátt í skipulagi þjónustu og stuðnings 

við fatlaðar konur sem hafa verið beittar ofbeldi. Jafnframt er nauðsynlegt að 

fyrir hendi séu úrræði þar sem fatlaðar konur eru við stjórnvölinn. Þannig er 

unnt að skapa öruggt rými fyrir fatlaðar konur sem hafa verið beittar ofbeldi. 

• Brýnt er að koma í veg fyrir einelti gangvart fötluðum börnum. Mikilvægt er að 

kennarar og skólayfirvöld viti hvernig bregðast eigi við. 

• Kynna þarf þau úrræði sem í boði eru fyrir fatlaðar konur sem orðið hafa fyrir 

ofbeldi og tryggja aðgengi þeirra að þeim. 

• Mikilvægt er að auka eftirlit með aðgreindri þjónustu fyrir fatlaðar konur því 

rannsóknir sýna að sérgreind úrræði eru algengur vettvangur ofbeldis gegn 

fötluðu fólki, börnum og fullorðnum.  

• Lögfesta þarf samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og setja 

löggjöf sem verndar fatlaðar konur fyrir ofbeldi. 
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• Auka þarf fjármagn í þjónustu við fatlað fólk og réttindabaráttu þess. Án aukins 

fjármagns verður erfitt eða ómögulegt að hrinda ýmsum af þeim tillögum sem 

hér eru gerðar í framkvæmd. 
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