
Allar konur geta orðið fyrir kynferðisofbeldi 

Ágústa Björnsdóttir,                        
Eva Þórdís Ebenezersdóttir,      

María Hreiðarsdóttir 



 Rannsóknin var unnin sumarið 2011 

 Fjallar um kynverund og sjálfræði 

 Styrkur frá Rannís Nýsköpunarsjóði námsmanna 

 Leiðbeinandi verkefnisins var Dr. Kristín 
Björnsdóttir lektor á Menntavísindasviði Háskóla 
Íslands 

 Partur af stærri rannsókn um sjálfræði fólks með 
þroskahömlun á vegum rannsóknarstofu í 
þroskaþjálfafræðum 

 Niðurstöður er varða kynferðisofbeldi sláandi 

 Skýr þörf á því að gera þennan hóp sýnilegri í 
umræðu um kynferðisofbeldi 
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 Samhljómur hjá þeim hluta kvennanna sem orðið 
hafa fyrir kynferðisofbeldi 

 
- Þeim ekki trúað 
- Ef málin voru kærð voru þau látin niður falla án þess 
að konunum væri sagt af hverju 
-Þær hafa litla sem enga úrlausn fengið á sínum 
málum og eins og ein konan orðaði það þá er:  
,,köggullinn í sálinni fastur“ 
 
Þessi reynsla hefur markað líf þeirra og það er ekki 
bara ofbeldið sem hefur sært heldur líka viðbrögð 
fólks við því 
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 Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks kemur fram að fatlaðar konur séu í sérstakri 
áhættu á að verða fyrir ofbeldi og að hlúa beri 
sérstaklega að þessum hóp.  
 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að margt 
þurfi að breytast til batnaðar hvað varðar stuðning við 
konur með þroskahömlun til þess að ákvæðum 
samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks verði uppfyllt 
 

 Íslensk stjórnvöld sinna ekki aðgerðarskyldu sinni í 
jafnréttismálum og staða í kynferðisbrotamálum er 
óásættanleg 
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 Hlaðvarpinn, menningarsjóður kvenna á Íslandi 

 Markmið verkefnisins: 
◦ Að draga úr fordómum í garð fatlaðra kvenna/kvenna 

með þroskahömlun. 
◦ Að benda á að konur með þroskahömlun eiga sér 

sjaldnast málsvara þegar kemur að umræðu um 
kynferðisofbeldi.  

◦ Stuðla að jöfnum rétti brotaþola kynferðisofbeldis til 
trúverðugleika og stuðnings. 

◦ Að stuðla að sameiningu tvístraðs hóps. 
◦ Að framleiða upplýsingefni tengt málefninu sem um 

ræðir. 
◦ Að skapa umræðu um að konur eru konur. 
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 Vitundarvakningu og upplýsingagjöf 
 Tveir bæklingar 
◦ Fyrir konur með þroskahömlun 

 Upplýsingar um rétt þeirra  

 hvert skuli leita. 

◦ Fyrir stuðningsaðila 
 Upplýsingar um samning Sameinuðu þjóðanna 

 hvar sé hægt að fá stuðning til að vinna vel í málum 
kvenna með þroskaskerðingar  

 mikilvægi þess að taka konurnar truanlega. 

 Við viljum vanda okkur – efnið verður að vera 
vandað og gagnlegt. 
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 Mikilvægi Maríu 

 Frá umsókn til málþings  
◦ Málþingið er frábært skref og hefur jákvæð 

styrkjandi áhrif á verkefnið okkar. 

 Umræðan hefur aukist á þessu ári en fatlað 
fólk ekki verið mikið með í umræðunni. 

 Umræðan hefur áhrif. 

 Fatlað fólk verður að fá tækifæri til að taka 
þátt í umræðunni. 
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 Neyðarmóttaka vegna 

kynferðisofbeldis  
◦ Landspítala Fossvogi 
◦ Sími: 543-2000 

 1-1-2 Lögregla 

 Stígamót 
◦ Hverfisgata 115 
◦ Sími: 562-6868 

 Kvennathvarf 
◦ Sími: 561 1205.  
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‣ Réttindagæslumenn 
‣ Félagsráðgjafar 
‣ Læknar 
‣ Hjúkrunarfræðingar 
‣ Prestar  
‣ Kennarar  
‣ …og fleiri 

Það getur verið gott 
að hafa einhvern með 
sem maður treystir. 
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Eva Þórdís Ebenezersdóttir,      

María Hreiðarsdóttir 


