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❙

Inledning – Per Starke,
områdeschef Bräcke Diakoni

❞

Fler är idag medvetna om
att kvinnor med funktionsnedsättning är lika våldsutsatta
som kvinnor generellt ...

❞

Dubbelt utsatt –
ökad medvetenhet
våld mot kvinnor med funktionsnedsättning har ökat. Fler är idag medvetna om
att kvinnor med funktionsnedsättning är lika
våldsutsatta som kvinnor generellt, men att de
många gånger inte får det stöd och den hjälp
som de har rätt till.
k u n s k a p e n om

konstaterade Per Starke, områdeschef på Bräcke
Diakoni, att Utvecklingscentrum Dubbelt
Utsatt utfört uppdraget att gå från ord till
handling och uppmärksamma frågan om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.
De senaste tre åren har projektet samlat in
och bearbetat ny kunskap om kvinnor med
funktionsnedsättning och deras levnadsvillkor
och våldsutsatthet.
s o m o r d f örande i ledningsgr uppen

informations- och utbildningsarbete har satt sina spår i Västra Götalandsregionens kommuner.
Delar av projektets arbete presenterades den
e t t i n t e n sivt

25 november för intresserade deltagare under
projektets summeringskonferens i Göteborg.
över projektets aktiviteter
under tre år blev lång: Två rapporter, en riksdagshearing, en interaktiv webbutbildning, en
tillgänglig webbplats, tre utbildningstillfällen
inom socionomprogrammet, tre debattartiklar,
tio pressmeddelanden, åtta tidningsartiklar, tre
radioprogram, en film, en bok, ett tidningsmagasin, tre sifo-rapporter, två seminarier och
en debatt i Almedalen, …
– Dessutom ett otal utbildningar, seminarier,
frukostmöten och studiebesök, sa Per Starke.
per star kes lista

att konferensdagen skulle ge
de 120 deltagarna fördjupade och nya
insikter att ta hem till sina verksamheter och där fortsätta arbetet att
uppmärksamma våldsutsatta kvinnor
med funktionsnedsättning
han hoppades

Katarina Wennstam,
journalist och författare,
var konferencier.
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ORD
– en teaterföreställning

orden bestämde
handlingen
Vetskap. Utsatthet. Utvecklingsstörning.
Hur går dina associationer? Vad tänker du på
när du hör orden?
Göteborgs improvisations- och spelteater
inledde konferensen med en föreställning om
ordens betydelse. Utifrån ett ord någon av konferensdeltagarna hade skrivit på en lapp växte
ett brottstycke ur en möjlig verklighet fram.
s m a k a p å orden :

trollade skådespelarna
fram en lördagskväll i ett hyreshus. Från lägenheten bredvid hörs buller och höga röster.
Har de fest, dansar, skrattar och pratar? Eller
blir någon slagen?
Av rädsla att lägga oss i eller ta fel väljer vi
kanske att inte se det vi ser, och inte höra det vi
faktiskt hör.
Så kan verkligheten se ut
r unt ordet vetskap
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Kort om Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatt

Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatt
– bakåt och framåt
Bakgrund

Framtid

2004 diskuterar representanter för HSO
Göteborg, SRF Göteborg, Unga rörelsehindrade
Göteborgsklubben, Föreningen Grunden på
initiativ av enhetschef Elisabet Ljungström, habiliteringen vid Bräcke Diakoni, frågan om våld
mot kvinnor med funktionsnedsättning.

2010 Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt får
3,8 miljoner för år 1 av 3 av Arvsfonden för att
gå Från handling till vidareutveckling.
Under året kommer projektet dels att synliggöra särskilt utsatta kvinnor inom gruppen
kvinnor med funktionsnedsättning, dels ta fram
metoder och verktyg för att utveckla stödet till
gruppen samt vidareutveckla och sprida
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt erfarenheter.

2005 startade en förstudie inom Bräcke
Diakonis verksamhet med stöd av Allmänna
Arvsfonden och Brottsofferfonden.
2006 ansöker Bräcke Diakoni om medel från
Allmänna Arvsfonden för att under tre år arbeta med förebyggande och stödjande insatser för
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.

för 2010 även fått
200 000 kronor från Brottsofferfonden för att
ta fram pictobilder som kan användas för att
kommunicera om våldserfarenheter
utvecklingscentr um har

2007– 2009 anslår Arvsfonden 11,5 miljoner
kronor för Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatts
verksamhet, Från ord till handling.

?!Vad tycker du?
Vilka är dina förväntningar på dagen?
– Jag vill veta mer. Jag vet inte så mycket om
våld mot kvinnor med funktionsnedsättning,
men frågan är intressant. Det är nog så att man
inte tänker att det är kan vara skillnad på att
vara kvinna och vara kvinna med funktionsnedsättning.
Trovärdigheten är en svårighet till exempel.
Många personer med funktionsnedsättning

Håkan Hjelm
Boendestödjare
Habiliteringen,
Munkedals kommun

anses inte trovärdiga i andra situationer och
kan säkert ha svårt att bli trodda när de berättar att de utsatts för våld. Vi tar för givet att
maskineriet skall fungera och att kvinnor med
funktionsnedsättning får den hjälp de behöver,
men så är det nog inte. Nu kommer jag vara
mer medveten om problemet.
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Från ord till handling
– Kerstin Kristensen summerar projektet

❞

Vi valde namnet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt som
beskriver att en kvinna är våldsutsatt i första hand för att hon är
kvinna. Har hon sedan ...

❞

Ökad
kunskap
Men nu måste
frågorna hållas vid liv

Alla projekt har en början och ett slut.
Tre år har gått och det är dags att summera. Projektledare Kerstin Kristensen
ser en ökad kunskap – men också att
det finns mycket kvar att göra.
I sin resumé av åren som gått presenterade
Kerstin Kristensen ett pärlband av aktiviteter
som alla har bidragit till att fler idag vågar se
att också kvinnor med funktionsnedsättning är
våldsutsatta. Samtidigt har fler också fått redskap för att våga agera.
för fem år sedan då Elisabeth
Ljungström vid Bräcke Diakoni såg att det
saknades kunskap om våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning. På hennes initiativ
samlades representanter från flera handikapporganisationer i Göteborg och man sökte
gemensamt pengar för en förstudie.
– Gruppen förstod att det behövdes göras en
ordentlig kunskapsinventering. Vad vet man?
Vem vet? Hur arbetas det med frågan, nationellt och internationellt? Och hur kan man
jobba för att öka kunskapen om våldsutsatta l l t b ö r j ade

heten bland kvinnor med funktionsnedsättning?
berättade Kerstin Kristensen.
tre viktiga spår för det
fortsatta arbetet. Det som behövdes var framför
allt ett fungerande akut stöd, utbildning samt
förebyggande arbete.
Förstudien resulterade i en ny ansökan till
Arvsfonden som beviljade medel för tre år. Fem
personer anställdes. Det var dags att gå från ord
till handling.
– Vi valde namnet Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatt som beskriver att en kvinna är
våldsutsatt i första hand för att hon är kvinna.
Har hon sedan en funktionsnedsättning ökar
utsattheten, sa Kerstin Kristensen.
Men många ser funktionsnedsättningen före
kvinnan. Kerstin Kristensen tar exemplet med
toalettskyltarna som tycks säga att det finns tre
kön, kvinna, man eller handikappad.
– ”Var ska rullstolarna sitta?” hörde jag någon
fråga på en konferens. Personen hade glömt
bort att det i rullstolen faktiskt sitter en människa, som dessutom har ett kön.
snar t framträdde
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Från ord till handling
– Kerstin Kristensen summerar projektet

är en notis i GöteborgsPosten från 2005 som berättar om ”misshandel av handikappad”. Ingenstans stod det om
det var en man eller kvinna som blev slagen,
sparkad och bränd med glödande cigaretter.
– Det kvinnor med funktionsnedsättning
har gemensamt är osynligheten och beroendet
av andra för att klara sin vardag. De kan också
ha svårt att bli trodda när de berättar vad de
utsatts för.
2007 var Utvecklingscentrum Dubbelt
Utsatt igång. Målet
var att kvinnor med
funktionsnedsättning
skulle få det stöd som
de behöver och har
rätt till. Det skulle
uppnås genom att öka
handlingsberedskapen
både för kvinnor med
funktionsnedsättning
och för yrkesverksamma.
– Vårt uppdrag har
också varit att synliggöra och utveckla en
helhetskunskap kring
våld, funktionsnedsättning och genus, sa
Kerstin Kristensen.
e t t a n n a t exempel

Referensgruppen
Synskadades Riksförbund
Göteborg

Göteborgs Dövas förening

Unga Rörelsehindrade,
Göteborgsklubben

Forum Kvinnor och
Funktionshinder

Rådet för funktionshinderfrågor,
Västra Götalandsregionen
Föreningen Grunden
Brottsofferjourernas
Riksförbund

Föreningen Autism

Hörselskadades förening
i Göteborg
Kvinnojourer i Väst
Inre Rum

handlingsplaner i
regionen. Har de
någon betydelse för
våldsutsatta kvinnor
med funktionsnedsättning?
Andra exempel
var en inventering av
tillgängligheten på
regionens alla kvinnojourer, utformningen
av en pedagogisk
gruppverksamhet för
kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning tillsammans
med Mölndals stad
och personal från
Bojen.

av projektets uppgift har
också varit att erbjuda
h o n u n d e r strök att
basutbildning med
projektets referensfokus på våld mot
grupp har varit vikkvinnor med funktig. Två-tre gånger
tionsnedsättning.
i halvåret har grup– Vi ser det som en
Det kvinnor med
pen samlats och fått
process. Det räcker
funktionsnedsättning har
information om det
inte att få kunskap vid
gemensamt är osynligheten ett tillfälle, den måste
pågående arbetet och
lämnat idéer till det
och beroendet av andra för byggas på och hållas
fortsatta arbetet.
levande ute i verksamatt klara sin vardag.
– Från referensgrupheterna.
pen kom till exempel
Utvecklingscentrum
ett förslag om att utreda om det behövs en särDubbelt Utsatt har till exempel utbildat all
skild jour för döva kvinnor, något som vi också
omsorgspersonal i Stenungsund. Sedan dess har
har genomfört.
kommunen haft tre Lex Sarah-anmälningar.
– Kanske beror det på att personalen idag
p r o j e k t e t har innehållit många fler aktiviteter.
är mer medvetna om problemet, sa Kerstin
Några av dem redogjorde Kerstin Kristensen för Kristensen.
under sin presentation. Ganska tidigt i projektet granskade man till exempel alla kommunala västra götalandsregionen med dess 49 komen stor del

❞

❞
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Från ord till handling
– Kerstin Kristensen summerar projektet

muner är ett stort område att täcka. Många
utanför regionen har också hört av sig för att
få information. Projektet har varit i både Tallin
och Bristol och föreläst.
– Vi har velat inspirera andra att arbeta med
frågan. I Luleå och Hudiksvall pågår liknande
arbete idag. Vi hoppas att lämna spår som inte
försvinner med nästa storm.

vad är våld?
Våld är varje handling riktad mot en person
som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker
och som får denna person att göra något mot
sin vilja eller avstå från att göra något den vill.
Fritt översatt från Per Isdal,
Alternativ til vold i Oslo

mar har olika kön och därmed också olika
förutsättningar i samhället.

då gått så bra? En förklaring
erfarenheter na från projektet stämmer väl
tror Kerstin Kristensen är alla möten under
överens med Handus rapport från 2007 som
åren som satt igång tankar och påverkat mänkonstaterar att kvinnor med funktionsnedniskors attityder.
sättning är utsatta för hot,
– Att vi har utbildat
våld och sexuella trakasi ett folkhälsoproblem
serier i lika hög grad eller
Ta med er kunskapen
utan att ta betalt har
i något högre grad jämfört
till era verksamheter
naturligtvis varit en
med kvinnor generellt.
fördel! Men vi har också
– Men ändå är de osynoch håll frågan levande.
legat rätt i tiden. Samliga!
Vi vet att våldsutsatta
Det är som att plocka
tidigt som vi startade
kvinnor som har behov av
trattkantareller ...
presenterades flera rapett utökat stöd får mindre
porter i ämnet vilket gav
stöd än kvinnor generellt,
en skjuts framåt.
sa Kerstin Kristensen och
avslutade med en uppmaning:
m e n d e t har också funnits hinder. Våld är fort– Ta med er kunskapen till era verksamheter
farande en ickefråga och det finns kommuner
och håll frågan levande. Det är som att plocka
som menat att ”det här problemet har vi inte i
trattkantareller, först ser man inga men när man
vår kommun”. Handikapporganisationerna på
väl hittat den första upptäcker man att man har
riksnivå har inte heller alltid varit aktiva.
gått förbi många utan att se
– Jag har förståelse för att de har ett annat
fokus, men de måste se att deras medlemv a r f ö r h ar det

❞

❞

?!Vad tycker du?
Vems är ansvaret för att våldsutsatta
kvinnor med funktionsnedsättning får
det stöd de har rätt till?

– De mänskliga rättigheterna gäller alla. Ansvaret ligger hos oss alla, men tyvärr innebär delat
ansvar ofta att ingen tar ansvar. Till sist är det
samhället och regeringen som har yttersta ansvaret för att samhället fungerar på lika villkor
för alla.
Från januari 2009 gäller FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Nu måste vi visa att vi bygger nya system som motverkar diskriminering,

ElseMarie Brisenhorn
Stf generaldirektör
och utvecklingschef,
Handisam, myndigheten för
handikappolitisk samordning

att vi följer upp, åtgärdar och synliggör det vi
gör. Vi måste också visa på en utveckling, att
det verkligen händer något. Sveriges första
rapport granskas av FN:s övervakningskommitté i januari 2011.
Jag sitter i styrgruppen för Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt och har lärt mig oerhört
mycket om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, kunskap som jag har tagit med
tillbaka till myndigheten.
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Fimvisning
– Dubbelt Utsatt

filmen som
synliggör
för att synliggöra det dolda våldet?
Jo, man kan göra en film som går rätt in i magen på den som ser den.
På konferensen visades kortfilmen Dubbelt utsatt, en berättelse i bild som både
berör och manar till handling. Filmen både syntolkades och teckentolkades.
Grunden Media har på uppdrag av Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt gjort
filmen som handlar om våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning.
Den hade premiär i mars 2009.
hur gör man

A ngelica som drömmer om att
få vara som alla andra, möta kärleken och flytta ihop.
Men när hon möter kärleken förändras den och förhållandet blir långsamt ett fängelse där våldet ständigt är
närvarande.
Filmen bygger på intervjuer med våldsutsatta kvinnor
med intellektuell funktionsnedsättning där de berättar om våld och uppbrott. Några berättelser framförs
i filmen av skådespelare för att kvinnorna inte vill bli
igenkända.
filmen berättar om

kan filmen beställas på
www.grundenmedia.se
för intresserade

Eva-Lotta Hallbäck
syntolkade under konferensen.

?!Vad tycker du?
Finns rättssäkerhet för våldsutsatta
kvinnor med funktionsnedsättning?

Från filmen Dubbelt Utsatt
– Jennie Rådström och
Bettan Stenrosen.

– Få kvinnor med funktionsnedsättning
anmäler att de utsatts för våld. Jag har stött
på några fall, men det är ovanligt och var för
länge sedan. De ledde inte heller till någon
dom. Beviskraven är stora och många tar tillbaka uppgifter som de har lämnat vid tidigare
tillfällen.
Det finns kritik mot rättsväsendet att brott
mot kvinnor inte tas på allvar, men jag tror

Sonja
Pettersson Wallin
Kammaråklagare
Halmstad

att den kritiken främst gäller domarkåren som
många gånger saknar kunskap i frågan. Men
jag tror att det är på gång med utbildning.
Utbildning är viktig, det är ett sätt att börja se
våldet mot kvinnor. Åklagarna har haft större
fokus på frågan. Själv är jag med i en grupp
som arbetar med ärenden som gäller våld i
nära relationer.

10
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Workshop x 4:
Wiveca Holst

Är det verkligen
ett stort problem?
Idag vet vi att risken att utsättas för
våld är stor om du är kvinna och har
en funktionsnedsättning. Vi vet också
att få kvinnor anmäler och att få våldsutövande män döms.

Nästan hälften av kvinnorna hade utsatts
för våld av en man efter sin 15-årsdag. Fler än
hälften hade trakasserats sexuellt. Mer än var
femte ung kvinna, 18-24 år, hade utsatts för
våld under det senaste året.

som Wiveca
Holst från Forum Kvinnor och Funktionshinder inleder med. Trots internationella och
nationella dokument som lyfter fram kvinnors
utsatthet, men framförallt rättigheter, fortsätter
mäns våld mot kvinnor.
Beijing Platform for Action lyfter fram våld
mot kvinnor som en kritisk punkt. Av Sveriges
fyra jämställdhetsmål är ett att mäns våld mot
kvinnor skall upphöra.
– Ändå ser vi att våldet ökar. Det handlar
inte bara om fler anmälningar, vi vet till exempel att våldtäkterna är fler i Sverige än i många
andra länder, sa Wiveca Holst.
I Sverige genomfördes omfångsundersökningen Slagen Dam 2001. Den ställde frågor om
våld till 10 000 kvinnor i åldrarna 18-64 år.

wiveca holst talar

d e t ä r i n ga upplyftande siffror

om våldet som könsrelaterat, men säger att människor med funktionsnedsättning många gånger ses som ett eget kön.
– En kvinna med funktionsnedsättning är
våldsutsatt i första hand för att hon är kvinna,
inte för att hon till exempel är blind, rullstolsburen eller har en intellektuell funktionsnedsättning, underströk hon.
FN:s handikappkonvention erkänner att
kvinnor och flickor med funktionsnedsättning
oftare utsätts för våld, övergrepp, vanvård,
misshandel eller utnyttjande än män med
funktionsnedsättning. En slutsats som bekräftas
av de svenska rapporter som Wiveca Holst
redogjorde för under dagen.
for um kvinnor och handikapp

(numera

11

Funktionshinder) genomförde 1998 den första
studien om våld mot kvinnor med funktionshinder, Våga se. Intervjuundersökningen visade
att våld drabbar kvinnor med alla typer av
funktionsnedsättning och att mörkertalet troligen är högre än för kvinnor
generellt.
2006 skickade Utredningsinstitutet Handu ut en enkät
till medlemmar i flera handikapporganisationer.
– Vi vet inte hur många
kvinnor med funktionsnedsättning det finns i Sverige,
men tror att resultatet är
överförbart till många funktionshindergrupper. Idag vet
vi till exempel att döva kvinnor är särskilt utsatta.
svarade
1 219 kvinnor på frågor om
egna erfarenheter av mäns
våld. Det visade sig att en tredjedel hade utsatts
för hot, våld eller sexuella trakasserier. I hälften
av fallen hade kvinnan fått fysiska skador.
– Män hade tafsat på dem, erbjudit sig
att ligga med dem, ”för de har väl inte fått så
mycket av den varan”, och det fanns kvinnor
som berättade att
de undvek att åka
färdtjänst i kjol, berätFör en kvinna med
tade Wiveca Holst.
en intellektuell
156 kvinnor med
måttlig till lindrig
funktionsnedutvecklingsstörning
sättning kan det
svarade på enkäten.
vara svårt att veta
67 procent av dem
uppgav att de utsatts
var gränserna går
för sexuella trakasserieller om man
er av män de inte haft
utnyttjas.
någon relation till.
– För en kvinna
med en intellektuell
funktionsnedsättning kan det vara svårt att veta
var gränserna går och om man utnyttjas. De
kanske vill ha en pojkvän som alla andra och
tror att det är så här det skall vara i en relation.
i u n d e r s ö kningen

❞

❞

som svarade på enkäten
hade inte heller anmält våldet. Precis som kvinnor generellt förringar de våldet, skäms eller tar
på sig skulden själva.
m å n g a av kvinnor na

Det finns också en rädsla för att bli lämnad.
Många kvinnor med funktionsnedsättning är
beroende av sin partner eller assistent, den
som kanske också är förövaren, för att klara sin
vardag.
– Vi ser sällan kvinnorna på
jourerna och få söker professionellt stöd från samhällets
olika instanser. Det är ett bekymmer, tyckte Wiveca Holst.
en annan under sökning

är RSMH:s Vi är många
från 2004. Under en vecka
tillfrågades alla kvinnor som
sökte till psykiatrin i Skåne.
70 procent uppgav att de
någon gång hade utsatts för
våld och övergrepp. Förövaren
var främst en tidigare eller
nuvarande partner och våldet
anmäldes sällan.
– Våld mot kvinnor är ett
brott som det är väldigt liten risk att åka fast
för. Enligt Socialstyrelsen kostar mäns våld mot
kvinnor staten tre miljarder kronor varje år.
Och därutöver kommer det personliga lidandet,
sa Wiveca Holst

❙

Workshop x 4:
Evy Skager

Våga se,
våga fråga
våga agera
Utbildning öppnar ögonen för att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts
för våld. Den ger också personal verktyg för att därefter fråga och agera,
sa Evy Skager, en av utbildarna på
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt.

olika sorters våld, fysiskt, psykiskt, sexuellt och
ekonomiskt våld. Men kvinnor med funktionsnedsättning utsätts också för en annan typ av
våld som kan vara svårare att uppfatta: försummelse.
– Om man inte tänker på försummelse som
våld kan man inte heller agera. Det är viktigt att
vara medveten om att man som personal har
makt så att den inte missbrukas, sa Evy.

av Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatts verksamhet under de senaste tre
åren har handlat om att utbilda personal som
i sitt arbete möter kvinnor med funktionsnedvid utbildningstillfällena brukar hon berätta
sättning. Det är personal inom vård och omsorg, historien om det påhittade paret för att beskriva
undersköterskor, biståndshandläggare, personliga våldets normaliseringsprocess. Den förklarar att
assistenter med flera.
vem som helst kan bli drabbad och att proces– Det är viktigt att inte glömma cheferna.
sen kan bidra till att kvinnan inte lämnar en
Det är de som har ansvar för att hålla frågan
våldsam man direkt.
levande i sin verksam– För en kvinna med
het, sa Evy Skager.
funktionsnedsättning
finns
Alla måste vara med
I den utbildning som
det också speciella omstänpå banan, chef och
Utvecklingscentrum
digheter som försvårar ett
Dubbelt Utsatt eruppbrott. Kvinnan kan vara
personal ...
bjudit kommunerna i
i en beroendeställning. Hon
Västra Götaland ingår två halvdagar med någon
vistas också på flera arenor, boendet, den dagliga
månad emellan. Den interaktiva delen är viktig.
verksamheten, färdtjänsten, det egna hemmet,
Deltagarna måste få tid att reflektera kring vad
vilket ökar risken för att bli utsatt. Hon kan ha
som är våld och hur man talar om våld.
svårt att bli trodd och våldet kan också riktas
– Processen är nödvändig för att smälta kunmot hennes funktionsnedsättning, berättade Evy
skapen och öppna ögonen för nya perspektiv, sa
Skager.
Evy Skager.
Hon avslutade med att understryka att det
bör finnas riktlinjer på arbetsplatsen för hur
k v i n n o r med funktionsnedsättning utsätts för
man skall arbeta med frågan.
våld i första hand för att de är kvinnor och inte
– Alla måste vara med på banan, chef och perför att de har en funktionsnedsättning. Därför
sonal. Det finns verktyg för hur man kan ställa
är det viktigt att personalen får en generell
frågor och ta emot kvinnans svar. Det är viktigt
kunskap om våld mot kvinnor, innan de föratt känna sig bekväm och veta hur man skall gå
djupar sig i det som är specifikt för kvinnor
vidare för att se till att kvinnan får rätt hjälp
med funktionsnedsättning. Kvinnor utsätts för
e n b e t y d ande del

❞

❞
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Workshop x 4:
Ewa Fransson

Att möta dubbelt
utsatta kvinnor
Att lyssna aktivt på kvinnans historia
– utan att avbryta. Det är det viktigaste och mest kritiska momentet, sa
Ewa Fransson från Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatt.
med funktionsnedsättning är en icke-fråga på arbetsplatsen saknas
ofta en beredskap för att möta de kvinnor som
har en berättelse om våld. Att inte veta hur man
talar om våld kan vara ett skäl till att inte fråga.
Andra orsaker kan vara att man inte tror
att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts
för våld, att de inte har relationer som andra
kvinnor eller att man av olika skäl har svårt att
kommunicera med varandra.
Ewa Fransson poängterade att det är viktigt
att man i mötet med alla kvinnor som är våldsutsatta strävar efter att skapa en tillitsfull relation. Så småningom kan det leda till att kvinnan
får ökat självförtroende och vågar lita på andra
människor.
– Vår erfarenhet från våra basutbildningar är
att det finns ett stort behov av att få träna på
hur man kan fråga, en typ av vidareutbildning
som man sällan tar sig tid till i vardagen, sa Ewa.
Om vi frågar eller inte frågar kan också bero
på vilka egna erfarenheter vi själva har av våld
och om vi har bearbetat dem eller inte.
o m v å l d mot kvinnor

som levt med en man som
utövat våld har livsutrymmet beskurits starkt.
För att återta kontrollen över sitt liv behöver
hon själv få uttrycka vad hon behöver för hjälp
och stöd.
– Ställ frågor, förtydliga målen men ta inte
över ansvaret. Dokumentera gärna för att säkra
stödbevisning, fortsatte Ewa Fransson.
för den kvinna

o m m a n s om per sonal ,

❞

anhörig eller vän misstänker att någon i ens närhet utsätts för våld
kan man inleda med en fras som visar att det
är ett tillåtet samtalsämne och sedan gå vidare
med mer direkta frågor. ”Jag träffar ibland omsorgstagare som skadats eller hotats av någon de
älskar. Har det någonsin hänt dig?”
– Låt kvinnan berätta ostört och med egna
ord. Ifrågasätter du hennes berättelse kan förtroendet för dig brytas. Det är viktigt att som
professionell hålla sig lugn och visa att du orkar
ta emot en svår berättelse. Bekräfta känslor och
tankar, att första gången bryta tystnaden och

berätta om våldet är känslomässigt svårt och
konfliktfyllt, berättade Ewa Fransson.

... det finns ett stort behov
av att få träna på hur man
kan fråga, en typ av
vidareutbildning ...

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har
under sina tre år funnit att det finns en svårighet
att se en kvinnas funktionsnedsättning och samtidigt se att hon är våldsutsatt. Kvinnans berättelse tolkas utifrån hennes funktionsnedsättning
snarare än utifrån genus och våld. Hennes berättelse förklaras med att hon fantiserar eller överdriver, den omtolkas och får en annan förklaring.
– Våldet finns mitt ibland oss, även bland
kvinnor med funktionsnedsättning. På något sätt
måste vi, både professionellt och som privatpersoner, förhålla oss till det, sa Ewa Fransson
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Workshop x 4:
Denise Cresso/Mia Ytterstad

Alla våldsutsatta
kvinnor har rätt till stöd
Socialtjänstlagen säger att våldsutsatta
kvinnor med funktionsnedsättning skall
få det stöd som de behöver. Men kommunerna lever inte alltid upp till lagen,
konstaterade Denise Cresso på Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt.
Ett av projektet Utvecklingscentrum Dubbelt
Utsatts mål har varit att ge en helhetskunskap
kring våld, funktionsnedsättning och genus.
skall kommunen
stötta kvinnor som är våldsutsatta. Den säger
också att kommunen skall ha kunskap om
levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning.
– Men när vi frågade de 49 kommunerna i
Västra Götalandsregionen om handlingsplaner
för våld mot kvinnor visade det sig att de inte
alls arbetade med frågan om våld mot kvinnor
med funktionsnedsättning, berättade Denise.
40 kommuner uppgav att de hade en
handlingsplan för våldsutsatta kvinnor, endast
21 av dessa nämnde kvinnor med funktionsnedsättning.
– När vi ringde till enheterna för funktionsnedsättning i dessa kommuner visade det sig att
trots att kvinnor med funktionsnedsättning omnämns som särskilt utsatta är det sällsynt med
rutiner för hur kommunen skall stötta dem om
de utsätts för våld. De hade också dålig kunskap
om det fanns kvinnojourer som var tillgängliga,
sa Denise Cresso.

av 24 kvinnojourer i regionen. Var det möjligt att ta del av
information på olika sätt, till exempel lättläst
eller med tal? Är webbplatsen möjlig att läsa för
dem som använder syntetiskt tal? Går det att ta
kontakt per telefon, e-post, sms eller fax? Har
personalen tillräcklig kunskap, om till exempel
kvinnor med psykisk funktionsnedsättning, för
att kunna ta emot på ett bra sätt?
Till sist handlade det om ifall det var möjligt
för kvinnan att besöka eller bo på kvinnojouren.
därför gjordes en inventering

e n l i g t s o cialtjänstlagen

att kvinnofridsarbetet
och funktionshinderverksamheten ofta är organiserade på olika enheter och kunskapen om
varandra är därför dålig.
– Det betyder att frågan riskerar att hamna
mellan stolarna och att kvinnorna inte får det
stöd som de behöver, underströk Denise Cresso.
I projektet såg man också att det saknades
tillgänglig information om stöd liksom tillgängliga skyddade boenden för kvinnor med olika
slags funktionsnedsättningar.
h o n p å p e kade också

❞

... det betyder att frågan
riskerar att hamna
mellan stolarna ...

❞

Skyddade boende kan sakna nattpersonal,
många tar inte emot djur men släpper in ledarhund. Det är inte alltid tillåtet att ha med
personlig assistent om det är en man. Många
kvinnojourer saknar också hiss, har trånga dörrar, toaletter och duschar.
– Men det finns trots allt en tillgänglig kvinnojour i varje kommunförbund och flera jourer
arbetar på att få sin jour tillgänglig. Det är dock
viktigt att kommunerna tar ansvar för tillgängligheten trots att de flesta inte räknar en ideell
kvinnojour som offentlig. Framförallt gäller det
att kvinnojourer och kommunen samarbetar
och utbyter kunskap, sa Denise Cresso
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Feministiskt självförsvar:
Lydia de Riviere Zijdel

Självförsvar är mer än sparkar, slag och
skrik. Det är också ett viktigt verktyg
för kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning. Den som tränar självförsvar
stärker självkänslan och får makt att
påverka sitt eget liv.

Styrkan
suddar ut
hindren

från Holland vet vad hon talar om. Hon är
ett levande bevis för kraften som
ryms i begreppet mångfald.
– Jag är kvinna, lesbisk och har
en funktionsnedsättning. Det formar hur jag uppfattas av andra. På
flera sätt bryter jag av från normen
som är heterosexuell man utan funktionsnedsättning, men jag tycker att jag är helt normal,
sa Lydia la Rivière-Zijdel med glimten i ögat
när hon inledde sitt föredrag.
l y d i a l a rivière - zijdel

hjälplösa. Självförsvar handlar till 30 procent
om fysiska tekniker, men främst är det den
mentala träningen som ökar känslan av säkerhet, sa Lydia la Rivière-Zijdel.
självför svar passar alla kvinnor ,

att berätta om konferensens internationella gäst. Hon har svart
bälte i både karate och aikido, hon är tränare i
feministiskt självförsvar, internationell konsult i
genus, funktionsnedsättning och idrott och styrelsemedlem i bland annat IWG, International
Working Group on Women and Sport.
Historiskt sett är kampsport en manlig
aktivitet, men under 70-talet växte intresset
för självförsvarskurser bland kvinnor som ville
skydda sig mot sexuella övergrepp och annat
våld.
– Kvinnor ville ta makt över sina egna liv,
fysiskt och psykiskt. Vi är varken ömtåliga eller
d e t f i n n s betydligt mer

oavsett
färg, ålder, genus, funktionsnedsättning – alla
kvinnor kan lära sig. Men Lydia la Rivière-Zijdel menar att alla inte kan lära ut. Det krävs
särskilda förmågor eftersom det inte bara handlar om att lära ut en teknik.
– Både kvinnorörelsen och handikapprörelsen kan exkludera kvinnor med funktionsnedsättning och ser inte att de också kan vara
våldsutsatta. Personal som möter kvinnor med
funktionsnedsättning kan också förneka behovet av självförsvar, sa Lydia la Rivière-Zijdel.
hon anser att

❞

kvinnor och tjejer med funk-

Självförsvar handlar till 30 procent
om fysiska tekniker, men främst är
det den mentala träningen
som ökar känslan av säkerhet.
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Feministiskt självförsvar:
Lydia de Riviere Zijdel

tionsnedsättning behöver lära sig självförsvar
en fysisk och mental styrka lär man sig att istäldärför att de i högre grad riskerar att utsättas
let se möjligheterna.
för våld än andra. Vid det här laget har hon 25
års erfarenhet av självförsvarskurser för kvinnor själv åkte hon direkt från rehabiliteringen
med funktionsnedefter bilolyckan som
sättning.
gjorde henne rullstols... de trodde att jag
– Jag har sett att
buren till en skola för
var galen. Men där fick
det fungerar. Första
aikidoträning.
kursen hölls i Holland
– De trodde att jag
jag lära mig vad jag
1983 och sedan dess
var galen. Men där fick
kunde göra, inte vad
har självförsvar lärts
jag lära mig vad jag
jag INTE kunde göra.
ut över hela världen.
kunde göra, inte vad
Tusentals kvinnor och
jag INTE kunde göra.
tjejer har fått verktygen
och använt dem, berätlydia la rivière - zijdel
tade Lydia la Rivièretror inte på att mixa
Zijdel.
män och kvinnor under utbildningen. Och
d e s o m h ar lär t sig
det finns fördelar både
tekniken har fått kraft
med att blanda och
utifrån att de vet att de
att inte blanda olika
kan försvara sig om det
typer av funktionsnedbehövs.
sättning i grupperna.
– Och vi har rätt att
Självförsvarsgrupförsvara oss. FN:s
per för kvinnor med
konvention om rätsamma funktionsnedtigheter för personer
sättning kan fokusera
med funktionsnedpå specifika behov,
sättning ger oss rätt att
medan man i mixade
organisera självförsvarsgrupper lär av varankurser, sa Lydia la
dras olikheter och
Rivière-Zijdel.
skapar en sammanhållHon menar att det
ning.
är en nationell, regional och lokal skyldighet att utbilda personal
idag under visar lydia la rivière - zijdel i flera
i att arbeta med självförsvar som ett sätt att
projekt runt om i världen, bland annat i Etiförebygga våld.
opien och Sydafrika. I ett idrottscenter för unga
När man vet hur man försvarar sig ses funkmed funktionsnedsättning i Etiopien utbildar
tionsnedsättningen inte längre som en individu- hon unga ledare i självförsvar.
ell tragedi, ett hinder eller skapar ett behov av
– De får en liten lön och får känna att de
att bli omhändertagen. Genom att bygga upp
gör skillnad när de sedan lär ut självförsvar till

❞

❞

Susanne
Aronsson och
hennes kollega
Elisabeth Tomar
teckentolkade
under dagen.
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Feministiskt självförsvar:
Lydia de Riviere Zijdel

❞

... ta med
kvinnor med
funktionsnedsättning i
allt arbete
som görs.

❞

andra. Kvinnliga lärare med funktionsnedsättning fungerar som
positiva förebilder. Jag menar att vi har ett ansvar för kvinnor och
tjejer med funktionsnedsättning i utvecklingsländer, sa Lydia la
Rivière-Zijdel.
med att påminna åhörarna om att
de har ett jobb som måste göras: Skapa goda och kunniga organisationer. Lär av varandra. Samverka och tänk inte bara på den egna
organisationen.
– Och ”Nothing about us, without us”. Ta med kvinnor med
funktionsnedsättning i allt arbete som görs
hon avslutade sin föreläsning

Tusentals kvinnor runt om i världen har lärt sig självförsvar
genom Lydia la Rivière-Zijdel. Så här kan det gå till.

?!Vad tycker du?
Du har suttit i Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatts referensgrupp
från starten. Vad tänker du idag?

– Unga Rörelsehindrade var en av initiativtagarna till projektet som såg vikten av att
lyfta frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Därför är det särskilt roligt
att vara här idag. Jag är imponerad av hur
mycket som har gjorts under de här tre åren.
Det är ett jättestort hål som behöver fyllas och
det finns mycket kvar att göra.
Det var intressant att höra om tillgänglighet-

Lisbet Karlsdotter
Ombudsman
Unga Rörelsehindrade
Göteborgsklubben

en på kvinnojourerna. Även om det inte såg så
bra ut på flera av jourerna verkade det finnas
en vilja att förbättra tillgängligheten. En annan
viktig fråga är möjligheten att åka färdtjänst
över kommungränsen för att nå en kvinnojour.
Är man våldsutsatt är man säkert så slutkörd
att man inte orkar strida för den möjligheten.
Och det kan vara ett skäl till att man blir kvar i
en våldsam relation.
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SIFO om våld mot kvinnor
med funktionsnedsättning

så här tror man
har
gjort tre Sifo-undersökningar under åren
2007-2009. De intervjuade har fått svara på
frågor om hur vanligt de tror att det är med
våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
u t v e c k l i n gscentr um dubbelt utsatt

100%

Sifo oktober 2009
Tror du unga kvinnor med
funktionsnedsättning blir utsatta
för mer våld, lika mycket våld eller
mindre våld av sin partner än de
som inte har funktionsnedsättning?

om man trodde att
kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för
mer eller mindre våld än kvinnor generellt.
Hälften trodde att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för lika mycket våld som
kvinnor generellt. Var femte trodde att de
utsätts för mer våld.
2007 s t ä lldes frågan

45%

i oktober 2009,
handlade om unga kvinnor med funktionsnedsättning.
70 procent av dem som svarade trodde
att unga kvinnor med funktionsnedsättning
är utsatta för lika mycket eller mer våld än
andra unga kvinnor.
d e n s e n a ste under sökningen

25%
21%

9%

kommer Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt att arbeta för att gruppen unga kvinnor med funktionsnedsättning
skall få det stöd de behöver och har rätt till.
m e d s t a r t 2010

mer
våld

?!Vad tycker du?
Varför är det fortfarande så tyst om våld
mot kvinnor med funktionsnedsättning?
– När jag slutade som ordförande i ROKS för
14 år sedan insåg jag att det var två grupper
som jag inte hade hunnit med: kvinnor med
funktionsnedsättning och unga kvinnor.
För 11 år sedan anordnade vi första
sommarlägret för kvinnor med funktionsnedsättning i Vejbystrand. Kvinnorna, som var i

lika
mycket
våld

mindre
våld

vet ej

Ebon Kram
Forum Kvinnor och
Funktionshinder,
fd ordförande i ROKS

olika åldrar och kom från olika handikapporganisationer, berättade att de inte fick gehör i
sina organisationer för frågan om våldsutsatthet. Jag skulle vilja kalla handikapporganisationerna för patriarkatets sista bastion där man
varken vill tala om kön eller våld.
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