קואליציית מדד הביטחון של נשים

ביטחון של נשים
עם מוגבלויות

חוקרות  -אסיה איסטושינה ,איריס זמיר
רכזת הפרויקט  -מרים פרח

"מדד הביטחון של נשים" בוחן את
רמת הביטחון של נשים בתוך ישראל,
מקבוצות חברתיות שונות .המדד מקיף
מגוון של תחומים ,מגדרי ,כלכלי ,חברתי,
פוליטי ,פיסי ,מיני ועוד.
סקר מדד הביטחון  2012כלל ראיונות עם 800
נשים ,פלסטיניות ויהודיות כאחת.
מתוך קבוצת המרואיינות  94נשים ציינו שהן
מוגבלות בפעולות יומיומיות ,בגלל מחלה
כרונית ,נכות ,תשישות או מחלת נפש .שבקרב
נשים יהודיות  8.8%של נשים הגדירו את עצמן
כנשים עם מוגבלויות .בקרב נשים פלסטיניות
האחוז עלה ל.19.2%

חוויות שפוגעות בתחושת הביטחון של נשים
– השוואה בין נשים עם ובלי מוגבלויות:
עם מוגבלויות
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מספר הנשים עם מוגבלות שחוו פגיעה מצד מוסדות המדינה הגדול פי  4מאשר מספר הנשים ללא מוגבלות
( 33.3%לעומת  .)8.5 %הנשים עם מוגבלויות שחוו התעללות מצד המשפחה הגדול פי  3כמעט ממספר הנשים
ללא מוגבלות ( 35.7%לעומת  .)10.8 %מספר נשים עם מוגבלות שחוו שימוש בכוח פיזי נגדם מצד המשפחה
גדול פי  2.5ממספר נשים ללא מוגבלויות ( 26.2%לעומת  .)9.9%אובדן בית נחווה על ידי  19%מהנשים עם
מוגבלויות ,לעומת  8.5%של נשים ללא מוגבלויות .אחוז נשים שעברו תקיפה מינית על ידי אדם לא מוכר ,גילוי
עריות ,תקיפה מינית לפני גיל  16גבוה באופן משמעותי מאחוז נשים ללא מוגבלויות שעברו את החוויות האלה.
נשים עם מוגבלויות סובלות מאפליה ,מהשפלה ,מניצול מיני ,משימוש בכוח פיזי המופעל נגדן על ידי המשפחה.
אין זו גזירה משמיים – לא המוגבלות גורמת לפגיעה ,אלא ניצול חולשתן של הנשים .קובעי המדיניות ומקבלי
החלטות ,ארגונים לשינוי חברתי חייבים להתייחס לנושא של ביטחון של נשים עם מוגבלויות ולפעול לקידום
רווחתן וביטחונן.
פרוייקט מדד הביטחון של נשים נתמך באדיבותם של:

