Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Den här undersökningen handlar om
hur män är våldsamma
mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Kvinnorna har svarat på frågor
om och hur mycket män slår dem,
mobbar dem genom att tafsa på dem
eller prata om sex och deras kropp
på ett sätt de inte vill vara med om
eller våldtar dem.
Flera handikappförbund har bett
Utredningsinstitutet HANDU att göra undersökningen.

Mer information
om hur kvinnor med funktionsnedsättning lever
Undersökningen vill ge information om
vilka svårigheter
kvinnor med funktionsnedsättning kan ha.
En del kan inte klara sig utan andra människor.
De behöver till exempel hemtjänst, färdtjänst
och olika slags stöd.
Alla måste få mer kunskap
så att vi börjar tala om
hur kvinnor med funktionsnedsättning kan ha det.
Den som ser dåligt eller går dåligt
kan inte springa iväg
när en man slåss eller hotar att slå.
Kvinnan vet kanske inte
var hon kan få hjälp och trygghet.
Tror alla på henne och har hon någon att fråga?
Kvinnor som har svårt att förstå
sig själva och hur samhället fungerar
vet kanske inte när våld är fel
utan tror på männen
som har lärt dem att så ska det vara.
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Kvinnorna kan kanske få mer skydd
Kanske kan undersökningen
göra så att kvinnor med funktionsnedsättning
får bättre skydd mot mäns våld.

Så här gick undersökningen till
Alla kvinnor skulle själva kunna
svara på frågorna.
Därför utbildade Förbundet för utvecklingsstörda barn,
ungdomar och vuxna, FUB,
särskilda personer som skulle ge stöd
till kvinnor med utvecklingsstörning.
De skulle ge stöd utan att tala om
för kvinnorna hur de skulle svara.
Undersökningen började under våren 2006.
Kvinnorna var mellan 18 och 64 år.
De fick brev, telefonsamtal eller besök.
Ingen behövde säga sitt namn.
Över tusen kvinnor med funktionsnedsättning
svarade på frågorna.
156 kvinnor med utvecklingsstörning
svarade på frågorna.

Det här visar undersökningen
Undersökningen visar att
män slår, mobbar eller våldtar
kvinnor med funktionsnedsättning
och att det händer ganska ofta.
Ibland är det till och med personal
som ska ge stöd till kvinnorna
som slår dem, är elak mot dem
eller våldtar dem.

Frågor
Har du frågor om undersökningen?
Ring eller skriv till
Irene J. Westerlund,
telefon: 08-505 805 71
e-post: irwe@handu.se.
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Har du frågor om kvinnor med utvecklingsstörning?
Ring eller skriv till
Anna-Lena Krook,
telefon: 070-607 81 80
e-post: anna-lena.krook@fub.se
eller
Lars Stenborg,
telefon: 08-508 866 25
e-post: lars.stenborg@fub.se.

Här är några exempel
på hur män slår, mobbar eller våldtar
kvinnor med utvecklingsstörning
156 kvinnor i Sverige svarade på frågorna.
En tredjedel av dem har blivit slagna
innan de fyllt 15 år
och lika många efter att de fyllt 15 år.
En av fem tvingades att ha sex
innan de fyllde 15 år.
En av tio har blivit våldtagen
av en man som hon inte var tillsammans med.
En av fyra kvinnor har haft en pojkvän
som tvingat henne till sex
och en av tio har blivit våldtagen av en pojkvän.
Åtta av tio som blivit våldtagna av en pojkvän
fick skador
och en tredjedel av dem
anmälde det till polisen.
Tre av fyra kvinnor som bott med en man
säger att mannen slog henne
och behandlade henne illa.
Hälften av de männen fortsätter att slå och hota kvinnan
efter att de flyttat från varandra.
När kvinnor flyttat ifrån en man
säger hälften av dem
att männen också slog deras barn.
En av fyra kvinnor
som bor ihop med en man säger
att mannen har kastat något på henne,
knuffat, slagit eller sparkat henne
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eller varit våldsam på annat sätt.
En av fem kvinnor
har försökt att ta sitt liv.
Så här skriver en kvinna som har blivit våldtagen:
Det är svårt att veta vad man ska göra,
för man skäms också.
Därför säger man inget till sin mamma
eller kontaktperson.
Alla tjejer borde få hjälp.
Folk i vården måste lära sig att se
när något har hänt
för det är svårt att säga själv.
Och man tänker att de kanske inte
tror på mig när jag berättar.
Så här skriver en mamma:
Jag hoppas att min dotter
inte ska vara med om våldtäkt
som jag.
Då dödar jag den karlen.

Här är några exempel
på hur män slår, mobbar eller våldtar
kvinnor med funktionsnedsättning
Kvinnorna som svarade på frågorna
har bland annat rörelsehinder eller synskada.
En tredjedel av kvinnorna som svarade på frågorna
säger att män har hotat, mobbat och
slagit dem.
Lite mer än en av tio kvinnor
har fått skador när män har slagit
eller våldtagit dem.
En av fem kvinnor
säger att de bor med eller har bott med en man
som har slagit, hotat eller våldtagit dem.
Många av kvinnorna har fått skador
och mår dåligt av våldet,
men få av dem har fått stöd.
En av tio kvinnor säger
att deras pappa har slagit dem
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innan de fyllde 15 år.
Även deras mamma, syster eller bror
har slagit dem.
Det har också hänt att vårdpersonal,
chaufförer och lärare har slagit dem
när de var unga.
En av 20 tvingades till att ha sex med en man
innan de fyllde 15 år.
Mer än en av tio har varit med om
att en man försökt tvinga dem till att ha sex.
En av fem kvinnor svarar att
de har haft sex fast de egentligen inte ville det.
De hade sex med pojkvänner eller bekanta,
men också med kontaktmannen, läraren, chefen,
en arbetskamrat eller en släkting.
Tre kvinnor av hundra svarar
att deras före detta man eller sambo
slagit deras barn.
Lika många svarar att de blivit våldtagna
eller tvingats till sex
av två eller fler män samtidigt.
Sju av hundra kvinnor säger att de försökt ta sitt liv.
Tre av tio kvinnor har funderat på att göra det.
Det är vanligare att
de kvinnor som fått skador av våld
försöker att ta sitt liv.
De som har en stor funktionsnedsättning
tänker oftare på att ta sitt liv
än de som har en mindre funktionsnedsättning.
Kvinnor med funktionsnedsättning tänker oftare
på att ta sina liv än kvinnor utan funktionsnedsättning.
Det är vanligare att män är elaka mot
och säger dumma saker till
kvinnor de bott ihop med
om kvinnorna har en funktionsnedsättning.
Kvinnorna skäms och är rädda.

Bearbetningen till lättläst är gjord av Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst.
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