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Stígamót 

• Sjálfseignastofnun 

• 1) Berjast gegn 
kynferðisofbeldi 

• 2) Veita aðstoð fyrir fólk 
sem hefur verið beitt 
kynferðisofbeldi 

• Sífellt að bæta og auka 
við þjónustuna 

 



Okkar sýn á kynferðisofbeldi 

• Öll kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess 
sem fyrir henni verður 

• Brotaþolar ekki veikir, skemmdir, ónýtir 

• Þarf ekki að laga þá, lækna eða gera við þá 

• Afleiðingar kynferðisofbeldis eru heilbrigð 
viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum 

• Hægt að ná tökum á tilverunni aftur 



Kynferðisofbeldi gagnvart fötluðu fólki 

• Við vitum að kynferðisofbeldi er framið í skjóli 
valds og þagnar og tíðnin mun hærri gagnvart 
fötluðu fólki 
– Fatlaðir brotaþolar sækja samt ekki þjónustu 

Stígamóta í sama mæli 
• Hjálpin oft óaðgengilegri og illa aðlöguð 

þörfum ólíkra hópa 
• Viðbrögð Stígamóta 

– Höfum farið heim til fólks og inn á stofnanir 
– Flutt í aðgengilegt húsnæði 
– Ráðið sérfræðing í málefnum fatlaðs fólks 



Fordómar 

• Að einblína á skerðingu viðkomandi 

• Að líta á fatlað fólk sem kynlausar verur 

• Að gera lítið úr ofbeldi sem fatlað fólks verður 
fyrir 

• Að halda að svona geri enginn við fatlað fólk 

• Að halda að fatlað fólk njóti svo mikillar verndar 

• Að skrímslavæða ofbeldismenn 

– Oftast einhver sem þekkir þolandann vel 

 



Hjul med exempel 
Líkamlegt 

Tilfinningalegt 

Kynferðislegt Fjárhagslegt 

Vanræksla 

Tengt skerðingu 
eða þjónustuþörf 

Ofbeldi 
nær yfir 

mörg svið 

T.d. sparka, 

slá,  ýta, 

brenna með 

sígarettu           T.d. 

einangra, gera 

lítið úr, “ertu 

geðveik” 

 

fyllir 

sektarkennd, 

niðurlægir  

T.d. að þurfa biðja 

um peninga, 

þvinguð til að 

skrifa undir lán 

 

T.d. fær ekki 

aðstoð við 

neðanþvott 

 

 

Fær ekki lyf eða 

mat 

 

T.d. færa 

hjálpartæki,    

túlka ekki  

T.d. nauðgun, klám, 

áreitni, verða stunda 

kynlíf eins og ”það er 

gert í bíómyndum” 
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Áskoranir 

• Aðkoma annarra við að hringja og panta tíma 

– Eftirfylgni foreldra eða starfsfólks 

• Ferðaþjónustan 

• Túlkaþjónusta 

• Einstaklingar sem eiga erfitt með að tjá sig 

– Bæklingur “Hvað gerðist?” 

 



 

Hvað gerðist? 



V 

Viltu spyrja  
um eitthvað? 

Viltu segja mér  
frá einhverju? 

Líður þér illa  
yfir einhverju? 



 
 





Olika våld 





Olika saker i våldet 





Olika personer 





Olika platser 





Olika kroppsdelar 





Olika tider 



Bra eller Dåligt 

Nú höfum við talað saman  
og þú hefur sagt mér þína sögu. 



Bra eller Dåligt 

Hef ég skilið þig rétt? 



Bra eller Dåligt 

Hvernig líður þér núna? 





Bra eller Dåligt 

• Þetta er ekki þér að 
kenna. 

 
 
 

• Ofbeldi er glæpur. 
 
 
 

• Það er hægt að fá aðstoð. 



Bra eller Dåligt 

• Þú getur hringt og fengið aðstoð. 
 
 
 
 

• Þú getur haft samband  
við félagsþjónustuna. 
 
 

 

• Þú getur kært til lögreglu.  



Ja eller Nej 

Við getum hist aftur og  
spjallað saman ef þú vilt. 



Bra eller Dåligt 
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