
Saman gegn ofbeldi: 
Aðgerðir til að sporna við heimilisofbeldi 

gagnvart fötluðu fólki

Tómas Ingi Adolfsson,

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar

Steinunn Ása Þorvaldsdóttir,

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar



 Tómas Ingi Adolfsson, mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar
 Steinunn Ása Þorvaldsdóttir, mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar
 Ásta Sóley Haraldsdóttir, Hitt húsið
 María Hreiðarsdóttir, Þjónustumiðstöð Breiðholts
 Hróðný Garðarsdóttir, verkefnastjóri og forstöðumaður á 

heimilum fatlaðs fólks að Ránargötu og Einarsnesi
 Sigþrúður Katrín Eyjólfsdóttir, verkefnastjóri í málefnum fatlaðs 

fólks á Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
 Freyja Haraldsdóttir, Tabú
 Embla Guðrúnar Ágústsdóttir, Tabú

Fulltrúar í starfshópi og ráðgjafar 
hópsins



Til dæmis:
 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðstoðarlögreglustjóri hjá

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
 Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður Landssamtakanna 

Þroskahjálpar
 Ingi B. Poulsen, umboðsmaður borgarbúa
 Kristjana Sigmundsdóttir, réttindagæslumaður fatlaðs fólks á 

höfuðborgarsvæðinu
 Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, sérfræðingur í málefnum 

fatlaðs fólks hjá Stígamótum
 Sigþrúður Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra 

Kvennaathvarfsins

Gestir starfshópsins



 Fatlað fólk almennt 1,5 sinnum líklegra til að verða fyrir ofbeldi 
en ófatlað fólk.

 Fatlaðar konur eru líklegri til að verða fyrir ofbeldi en aðrir hópar 
í samfélaginu.

 Fatlaðar konur eru líklegri til að búa við félagslega einangrun en 
ófatlaðar konur og eiga sökum þess erfiðara með að brjótast úr
ofbeldissamböndum.

 Fatlaðar konur eru líklegri til þess að hafa orðið fyrir ofbeldi af 
hálfu maka síns en ófatlaðar konur.

 Fatlaðar konur verða fyrir ofbeldi sem sérstaklega má rekja til 
félagslegrar stöðu þeirra og til þess að þær eru oft á tíðum háðar 
öðrum.

Ofbeldi gegn fötluðu fólki



Til dæmis:

 Einkaheimili

 Sambýli

 Skammtímavistanir

 Búsetukjarnar

Búseta fatlaðs fólks



1. Að útbúnir verði verkferlar sem varða ofbeldismál, 
opinberir og öllum aðgengilegir.

2. Fræðsla til fatlaðs fólks um mannréttindi fatlaðs 
fólks, heilbrigð parasambönd og kynlíf.

3. Nýliðafræðsla til starfsfólks sem hefur störf með 
fötluðu fólki.

4. Innra eftirlit.

5. Neyðarteymi í ofbeldismálum.

6. Fræðsla til starfsfólks varðandi skimun fyrir ofbeldi.

Tillögur að aðgerðum



 Hagsmunasamtök fatlaðs fólks, t.d. ÖBÍ og 
Þroskahjálp

 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

 Stígamót

 Kvennaathvarfið

 Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu.

Samstarfsaðilar


