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Ágrip 
 
Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni til B.A. prófs í 

þroskaþjálfafræðum á þroskaþjálfa- og tómstundafræðideild 

Kennaraháskóla Íslands vorið 2008. Ástæða þess að ég vel að skrifa um 

seinfæra foreldra, eða foreldra með þroskahömlun1, og börn þeirra, er sú 

að talsverð umræða hefur verið í þjóðfélaginu í þá átt hvort allir séu í 

stakk búnir til að stofna fjölskyldur, og annast börn með eðlilegum hætti. 

Ég lýsi því hvernig viðhorf í garð seinfærra foreldra hafa þróast frá 

upphafi 20. aldar til vorra daga og hvaða þættir hafa öðrum fremur 

áorkað þeim breytingum sem orðið hafa á högum þessa lítt sýnilega 

minnihlutahóps.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Í þeim tilfellum sem orðið seinfær er notað 
 er átt jafnt við fólk sem er seinfært eða með þroskahömlun. 
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Formáli 
 

Seinfærir foreldrar mæta oft miklum fordómum og vanþekkingu 

samferðamanna sinna þrátt fyrir að rannsóknir sýni að þeir geta búið 

börnum sínum góðar uppeldisaðstæður ef þeir fá réttan stuðning. Meðal 

viðhorfa sem ríkja í garð þeirra má nefna eftirfarandi: 

 

- Að seinfærir einstaklingar geti ekki lært að mæta skyldum 

foreldrahlutverksins 

- að þeir eignist frekar fötluð börn en aðrir foreldrar 

- að þeir eignist fleiri börn en aðrir foreldrar  

-     að þeir vanræki og/eða misnoti börn sín (Llewellyn, 1994).  

 

Það segir sig sjálft að viðhorf af þessu tagi eru ekki til þess fallin að hjálpa 

seinfærum foreldrum að fóta sig í foreldrahlutverkinu, og ljóst að samstillt 

átak þarf til að bæta ímynd þeirra. Þar getur vel menntað fagfólk á borð 

við þroskaþjálfa skipt miklu máli, en ein af starfsskyldum þroskaþjálfa er 

einmitt að stuðla að jafnrétti og jákvæðum viðhorfum til fatlaðra 

einstaklinga á öllum æviskeiðum lífs þeirra. Sem og að efla fólk, bæði börn 

og fullorðna, til þess að lifa sem bestu og eðlilegustu lífi og unnt er, í 

samneyti við aðra í samfélaginu okkar. 

 

Leiðsagnarkennari minn við gerð þessa lokaverkefnis var Ástríður  

Stefánsdóttir dósent við Kennaraháskólann. Kann ég henni bestu þakkir 

fyrir mikilvægar ábendingar og persónulegan stuðning.    
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Inngangur 
 
Fjölskyldur þar sem annað foreldri eða bæði er seinfært hafa víðast hvar í 

heiminum verið umdeildar, og oftar en ekki átt erfitt uppdráttar í 

samfélaginu. Með aukinni þekkingu og menntun þeirra er vinna að 

málefnum fatlaðra, sem og jákvæðari viðhorfum til fatlaðra almennt, 

aukast möguleikar þeirra sem búa við fötlun til betra lífs á 

jafnréttisgrundvelli. Fatlað fólk á nú á dögum auðveldara en áður með að 

taka upp eðlilega lífshætti, ekki síst vegna breytts lagaumhverfis.  

Af hálfu Félagsmálaráðuneytisins, sem málefni fatlaðra heyra undir, er 

nú lögð megináhersla á að þeir sem búi við fötlun eigi jafnt og aðrir kost á 

stuðningi til sjálfstæðis og lífsgæða sem stuðli að því að þeir fái notið sín 

sem fullgildir þegnar samfélagsins á forsendum eigin getu og styrkleika.  

Hluti þess er rétturinn til að stofna fjölskyldu. 

 

Í ritgerð þessari mun ég reyna að  varpa ljósi á þær viðhorfsbreytingar 

sem orðið hafa í samfélaginu til seinfærra foreldra á Íslandi, og skoða 

möguleika þeirra til barneigna á tímabilinu frá fyrri hluta 20. aldar til 

upphafs þeirrar 21.  

Meginspurningarnar sem ég leitast við að svara eru:  

 

1. Hvaða viðhorfsbreytingar hafa orðið til seinfærra foreldra á umræddu 

    tímabili? 

2. Sitja seinfærir foreldrar við sama borð og aðrir þegnar þjóðfélagsins?  

3. Má ætla að staða seinfærra foreldra hafi almennt batnað á tímabilinu, 

    og ef svo er þá að hvaða leyti?  

 

Til að varpa ljósi á þær viðhorfsbreytingar sem orðið hafa á umræddu 

tímabili lít ég til þeirrar hugmyndafræðilegu þróunar sem átt hefur sér 

stað á Íslandi á þessum árum, og skoða í því sambandi lög og réttindamál 

þessa hóps. Ennfremur skoða ég það efni sem til er um foreldra sem eru 

seinfærir og greini frá niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á 

högum þeirra og aðstæðum.    
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Ritgerðin skiptist í þrjá kafla. 

 

Í fyrsta kafla fjalla ég um viðhorf, og skoða þá einkum hvaða 

viðhorfsbreytingar hafa orðið til seinfærra foreldra á því tímabili sem 

ritgerðin tekur til.  Í því sambandi lít ég fyrst og fremst til íslenskra laga, 

enda tel ég að viðhorf samfélagsins til fatlaðra almennt endurspeglist að 

stórum hluta í lagasetningu á hverjum tíma. Ég fjalla einnig um 

lífsgæði/lífsgildi, mannréttindi, foreldrahlutverkið og skilgreiningu á 

fjölskyldu, en á undanförnum áratugum hefur fjölskyldugerð breyst 

talsvert.   

 

Í öðrum kafla fer ég yfir það hvernig hugmyndafræðileg þróun í 

málaflokki fatlaðra í löndunum í kringum okkur hefur orðið til þess að 

styrkja stöðu seinfærra einstaklinga hér á landi og lít á þau tvö 

meginsjónarhorn á fötlun sem hafa verið ríkjandi í málefnum fatlaðra, 

annarsvegar læknisfræðilegt sjónarhorn – þar sem litið er á fötlun sem 

óeðlilegt ástand – og hinsvegar félagslegt sjónarhorn – þar sem fatlaðir 

eru hvattir til fullrar þátttöku í samfélaginu. Ég leitast við að svara því 

hve miklu sú hugmyndafræðilega þróun sem orðið hefur í málaflokknum 

frá því að hin félagslegu sjónarhorn komu fram á sjónarsviðið hefur 

áorkað. Er svo komið að litið er á fatlaða einstaklinga, þ.m.t. seinfæra 

foreldra, sem fullgilda þjóðfélagsþegna, eða eiga þeir enn undir högg að 

sækja?  

 

Í þriðja kafla leitast ég síðan við að svara þeirri grundvallarspurningu 

sem lagt var af stað með, þ.e. hvort, og þá hvernig, viðhorf til seinfærra 

foreldra hafa breyst á síðustu 80-100 árum. Ég styðst í þeirri viðleitni 

minni við efni 1. og 2. kafla, sem og íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á högum seinfærra foreldra.  
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1. Kafli. Viðhorf 
 
Í fyrsta kafla tek ég fyrir hvernig viðhorf til seinfærra foreldra hafa breyst 

frá fyrri hluta tuttugustu aldarinnar til dagsins í dag. Í því sambandi lít 

ég fyrst og fremst til íslenskra laga, enda tel ég að viðhorf samfélagsins til 

fatlaðra almennt endurspeglist að stórum hluta í lagasetningu á hverjum 

tíma. Ég  fjalla um þann veruleika sem seinfærir einstaklingar bjuggu við 

stóran hluta aldarinnar, þar sem lagasetning leiddi af sér hluti eins og 

sólarhringsstofnanir, ófrjósemisaðgerðir án samþykkis viðkomandi og 

fleira sem stríðir gegn þeirri hugmyndafræði sem nú er ráðandi í 

málefnum fatlaðra. Einnig fjalla ég um lífsgildi og mannréttindi, t.d. 

réttinn til að stofna fjölskyldu, og lýsi því hvernig þeim réttindum var í 

raun markvisst haldið frá seinfæru fólki stóran hluta síðustu aldar.   
 

 

 

 

 

1.1  Viðhorf, lífsgildi og mannréttindi  
 

Hugtakið viðhorf er lykilhugtak í félagssálfræði. Fleiri fræðigreinar og 

bækur hafa verið skrifaðar um viðhorf en nokkurt annað svið 

félagssálfræði og margir fræðimenn telja að áhugi þessi stafi af því að 

viðhorf hafi áhrif á, eða ráði jafnvel hegðun okkar. Þrátt fyrir 

margvíslegar og fjölmargar tilraunir er ekki til ein skilgreining á 

hugtakinu, sem allir fræðimenn geta samþykkt. En þó hafa langflestar 

skilgreiningarnar þann samnefnara að viðhorf beinist að einhverju, t.d. að 

fólki, hlutum eða hegðun. Almennt er talið að viðhorf séu nokkuð stöðug 

og sett saman úr hugsunum, tilfinningum og hegðun. Með hugsun er átt 

við þekkingu á hlut eða einstaklingi. Tilfinningar vísa til þess hve vel eða 

illa fólki líkar við ákveðinn hlut eða einstakling og með hegðun er vísað til 

líklegra viðbragða. Fræðimenn greinir á um hlut, eða tengsl, þessara 

þriggja þátta, en sannað er að nokkuð sterk tengsl eru á milli viðhorfa og 

hegðunar (Friðrik H. Jónsson, 1993). 
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Viðhorf berast frá kynslóð til kynslóðar og eru því oft samofin 

samfélagsgerðinni og breytast í takt við hana. Þó að við gerum okkur að 

einhverju leyti grein fyrir því að viðhorf séu t.d. mismunandi milli þjóða er 

afar sterk mannleg tilhneiging til að trúa því að okkar lífssýn sé í reynd 

sú eina rétta. Flest okkar hafa mjög takmarkað innsæi í það hvers vegna 

við höfum þær hugmyndir um lífið og tilveruna sem við höfum. Í flestum 

tilfellum eru viðhorf og reglur um hegðun algerlega ómeðvitaðar í 

menningarheimi okkar, t.d. hvernig við sjáum fólk af öðrum kynþætti. 

Hluti af því hvernig við lítum á okkur sjálf og hvernig við sjáum aðra er 

tengt samfélaginu. Við og þau, við aðgreinum fólk nánast 

umhugsunarlaust og oft með skjótum hætti. Með því að skilja hvað liggur 

að baki okkar lífssýnar, skiljum við betur hvernig þeir sem eru öðruvísi en 

við geta upplifað sama raunveruleikann á ólíkan hátt. Við þurfum ekki öll 

að hugsa eins, en við verðum að koma okkur saman um hvernig við ætlum 

að virða hvert annað og lifa saman í þessum heimi, þannig að allir haldi 

mannlegri reisn.  

 

Sum gildi eru okkur kærari en önnur og skipa hærri sess í hugum okkar, 

við höfum flest myndað okkur ákveðin viðhorf til þeirra. Þau eru 

persónuleg, t.d. trúarbrögð, uppeldi, vinna, fjölskylda, vinir, áhugamál, 

tungumál. Gildi sem þessi eru samofin viðhorfum okkar, og eru oftar en 

ekki sameiginleg með meirihlutanum í því  menningarsamfélagi sem við 

tilheyrum. Lífsgildi eða lífsgæði geta verið að hafa atvinnu, að friðhelgi 

einkalífsins sé virt, að hafa stjórn á eigin lífi, val og vald til að ákveða 

hvar maður býr og með hverjum stofnað er til fjölskyldu, sem er eitt af því 

sem við teljum sjálfsagt og eðlilegt, en er kannski ekki svo einfalt þegar 

nánar er að gáð.  

Eitt af því sem ótvírætt má telja til lífsgæða er rétturinn til að eignast 

börn, og stofna fjölskyldu.  Í  1.hluta 16. greinar Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna segir:  
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Konum og körlum, sem hafa aldur til þess að lögum, skal 

heimilt að stofna til hjúskapar og fjölskyldu, án tillits til 

kynþáttar, þjóðernis eða trúarbragða. Þau skulu njóta jafnréttis 

um stofnun og slit hjúskapar, svo og í hjónabandinu. Í 3. hluta 

sömu greinar segir: Fjölskyldan er í eðli sínu frumeining 

þjóðfélagsins, og ber þjóðfélagi og ríki að vernda hana 

(Utanríkisráðuneytið, 2008).  

 

 

Á undanförnum áratugum hafa hugmyndir um fjölskylduna breyst mikið, 

en áður var algengt að foreldrar kæmu börnum sínum á legg innan 

stórfjölskyldunnar, sem svo er nefnd, en stórfjölskylda er skilgreind sem 

sambýli ættmenna sem tilheyra tveimur eða fleiri kjarnafjölskyldum. 

Stundum er um að ræða sambýli tveggja eða fleiri kynslóða, t.d. sambýli 

foreldra, barna þeirra og maka og barnabarna. Áður fyrr hjálpuðu 

ættingjar til við uppeldi og umönnun barnanna en í dag er þörf á öðrum 

lausnum. Þetta fjölskylduform hefur vikið fyrir breyttum lífsviðhorfum og 

tíðaranda. Nú á dögum þykir ekki lengur tiltökumál að foreldri búi eitt 

með barni sínu eða börnum, að tvær fjölskyldur sameinist eða að 

einstaklingar af sama kyni hefji staðfesta sambúð.  
 

 

En þó ýmsar fjölskyldugerðir fyrirfinnist núorðið eru þær ekki allar jafn 

áberandi. Lítið fer t.d. fyrir fjölskyldum þar sem annað foreldrið eða bæði 

eru seinfær. Slíkar fjölskyldur hafa verið svo að segja ósýnilegar í flestum 

samfélögum og því er engin leið að segja til um fjölda þeirra með fullri 

vissu. Stutt er síðan fræðimenn hófu að rannsaka hagi þessara 

fjölskyldna, eða síðan um 1990, og enn greinir þá á um hvaða 

skilgreiningu skuli nota til að skilgreina seinfæra foreldra, eða foreldra 

með þroskahömlun. Þó ber þeim saman um að fjölskyldum af þessu tagi 

fari fjölgandi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 

1998). Þær ástæður sem liggja að baki þessarar þróunar í íslensku 

samfélagi, og fleiri ríkjum, eru í fyrsta lagi að hugmyndafræði í 

málaflokki fatlaðra hefur áorkað breytingum sem skila jafnari tækifærum 
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á eðlilegu lífsmunstri. Sem dæmi má nefna að sú hugmyndafræðilega 

þróun leiddi af sér að svokölluðum sólarhringsstofnunum var lokað, en 

þar höfðu  kynin verið aðskilin og því litlir möguleikar á að stofna til 

náinna kynna milli einstaklinganna sem þar bjuggu. Annað veigamikið 

atriði sem má tína til er að nú er ekki lengur heimilt að gera 

ófrjósemisaðgerðir á einstaklingum með þroskahömlun, en slíkar aðgerðir 

voru áður fyrr framkvæmdar án vitundar eða vilja þeirra sem í hlut áttu 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001; Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 1998). 

1.1.1  Mannkynbótastefnan   
 

Það er í raun ótrúlega stutt síðan réttindi seinfærra voru beinlínis fótum 

troðin. Aðskilnaður kynjanna og ófrjósemisaðgerðir án samþykkis 

viðkomandi einstaklings, jafnvel án vitundar, var blákaldur veruleiki 

seinfærs fólks stóran hluta síðustu aldar. Ástæður þess má að stórum 

hluta rekja til lítillar þekkingar og tiltrúar á getu fatlaðs fólks, og 

ranghugmynda sem sumar hverjar voru jafnvel komnar frá vel 

menntuðum fræðimönnum.   

 

Í upphafi aldarinnar steðjuðu ýmsar ógnir að einstaklingum með fatlanir 

og öðrum minnihlutahópum í vestrænum samfélögum. Ein sú skæðasta 

var svonefnd mannkynbótastefna, sem byggð var á traustum 

vísindalegum grunni þess tíma. Mannkynbótastefnan sem átti helst 

hljómgrunn á 19.  og 20. öld, gat af sér ýmsa sérfræðinga sem vildu 

„hreinsa” kynstofninn af óæskilegum arfberum og hópum, þar á meðal 

fólki með fatlanir. Þessar „hreinsanir” fólust meðal annars í því að gerðar 

voru ófrjósemisaðgerðir á ákveðnum þjóðfélagshópum, ekki síst fötluðum. 

(Rannveig Traustadóttir, 2008). Með þessum aðgerðum átti að koma í veg 

fyrir vitsmunalega hnignun þjóðanna, en þeir sem voru álitnir „óeðlilegir” 

vöktu samfélagslegan ótta um siðferðilega hnignun (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001). 
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Rannsóknir hafa leitt í ljós að víða erlendis voru gerðar fjölmargar 

ófrjósemisaðgerðir án vitundar og samþykkis þeirra sem í hlut áttu, t.d. í 

Svíþjóð á árunum 1934–1976. Tölur frá Gautaborg sýna t.a.m. að á 

árunum 1933-1965 eignuðust aðeins 7% kvenna með þroskahömlun börn, 

á meðan hlutfallið var 85% hjá öðrum konum.  Í Noregi voru árið 1934 

sett lög sem heimiluðu þvingaðar ófrjósemisaðgerðir á efnahagslegum og 

erfðafræðilegum forsendum. Með efnahagslegum forsendum var átt við 

fólk sem ekki hefði burði til að sjá sér og sínum farborða, en erfðafræðilegi 

þátturinn vísaði til fólks með  andlega eða líkamlega ágalla sem taldir 

voru líklegir til að erfast milli kynslóða (Stefán Pálsson, 2001).  

1.2  Lög um málefni fatlaðra 

 

Þegar íslensk löggjöf frá fyrri hluta síðustu aldar er skoðuð má sjá nokkur 

áhrif mannkynbótastefnunnar. Í lögum nr. 39 frá árinu 1921 er til að 

mynda að finna ákvæði sem hindra fólk með þroskahömlun í að ganga í 

hjónaband.  Í 11. gr. laganna segir orðrétt: „Nú er maður geðveikur eða 

hálfviti, og má þá eigi vígja þann mann” (Unnur B. Karlsdóttir,1998).  Þau 

lög sem mest áhrif höfðu á líf fatlaðra einstaklinga á síðustu öld eru þó án 

efa annarsvegar lög nr. 16/1938: Lög um að heimila í viðeigandi tilfellum 

aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að það auki kyn sitt og hinsvegar lög 

nr. 18/1936: Lög um fávitahæli og lög nr. 53/1967: Lög um fávitastofnanir. 

 

1.2.1 Lög nr. 16/1938.  
- Lög um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma 

  í veg fyrir, að það auki kyn sitt - 
 
 

 

Líkt og í löndunum í kringum okkur voru á Íslandi gerðar 

ófrjósemisaðgerðir á seinfærum einstaklingum. Slíkar aðgerðir voru 

gerðar á grundvelli laga nr. 16/1938: Lög um að heimila í viðeigandi 

tilfellum aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að það auki kyn sitt,  en þau 
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giltu frá 1938-1975. Þessi lög náðu yfir afkynjanir, vananir og 

fóstureyðingar.  

Samkvæmt þeim mátti vana einstaklinga ef gild rök lágu fyrir því. Þau 

voru í meginatriðum: 
   

a) Að viðkomandi bæri kynfylgju sem líklegt væri að kæmi fram á 

afkvæminu, svo sem fávitahátt.  
 

b) Að viðkomandi væri fáviti og gæti ekki alið önn fyrir sér og 

afkvæmi sínu með eigin vinnu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2001).  

 

Tilgangur  laganna var að koma í veg fyrir úrkynjun í samfélaginu, en 

fyrirmynd þeirra var sótt í skandínavíska og bandaríska löggjöf. Lögin 

voru einkum sett til að sporna við þeim úrkynjunarvanda sem talinn var 

steðja að mannkyninu, og stafa af einstaklingum sem álitnir voru 

treggáfaðir, fávitar eða geðveikir. Glögglega má sjá að lög þessi eru byggð 

á slæmum viðhorfum, fordómum og vanþekkingu á málefnum 

þroskahamlaðra/seinfærra foreldra. Ekki bara á Íslandi heldur víðast 

hvar í heiminum. Þá má einnig draga þá ályktun að lögin hafi 

endurspeglað ríkjandi tíðaranda býsna vel, því þau voru einróma 

samþykkt á Alþingi (Alþingi, 2001). Í því sambandi má nefna að 

Vilmundur Jónsson, sem var landlæknir árið 1938 þegar ný lög um 

ófrjósemisaðgerðir tóku gildi, segir í greinargerð með frumvarpinu: 

„Vönun andlegra fáráðlinga léttir þeim lífið, er þjóðinni til hagsbóta og 

dregur úr úrkynjun komandi kynslóða “ (Þórunn Sveinbjarnardóttir e.d.). 

 

Til að hindra að þeir sem taldir voru  óæskilegir og óhæfir arfberar, svo 

sem fatlaðir, fjölguðu sér var víða gripið til þess ráðs að koma í veg fyrir 

náin kynni með því að vista konur með þroskahömlun á barneignaraldri á 

sólarhringsstofnunum, þar sem þeim var haldið einangruðum og 

aðgreindum frá öðrum þjóðfélagsþegnum (Rannveig Traustadóttir, 1991). 

Þar voru kynin aðskilin og vel að því gætt að náin samskipti gætu ekki átt 

sér stað (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 1998). 
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Hugmyndafræðin var sótt til félagslegs Darwinisma þar sem litið var á að 

lífið væri barátta milli þeirra hæfu og óhæfu. Charles Darwin (1809-1882) 

var höfundur þróunarkenningarinnar (1858) og er höfundur þess hugtaks, 

en aðrir orðuðu þetta síðar þannig, sem frægt er orðið; „hinir hæfustu lifa 

af" (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2008). Sólarhringsstofnanir féllu afar vel að 

slíkri hugmyndafræði, og voru raunar eina samfélagslega úrræðið sem í 

boði var fyrir einstaklinga með fatlanir á fyrri hluta síðustu aldar.  

 

Að eiga heima á stofnun 
 

Á síðustu árum hefur skráning á lífssögum einstaklinga með 

þroskahömlun aukist, en margar þeirra greina frá niðurlægjandi reynslu 

þeirra af lífi á stofnunum. Erlendar lífssögurannsóknir sýna að 

reynsluheimur þeirra sem búið hafa á stofnun er markaður af mismunun, 

neikvæðum viðhorfum og fordómum. Sögur margra bera merki um 

slæman aðbúnað á stofnunum og auk þess hafi margir mátt þola ofbeldi, 

hvort heldur sem er andlegt, líkamlegt eða  kynferðislegt. Jafnframt hafa 

lífssögurannsóknir endurspeglað að forræðishyggjan og sú 

læknisfræðilega hugmyndafræði sem var við lýði á stofnunum hafi í 

mörgum tilfellum viðhaldist áfram á sambýlum, og því hafi þau verið lítið 

skárri kostur fyrstu starfsárin. Algengt var að konur með þroskahömlun 

gengjust undir ófrjósemisaðgerð, án þess að þær væru upplýstar um eðli 

aðgerðarinnar. Í lífssögum margra kvenna með þroskahömlun kemur 

einnig fram að ekki hafi verið leitað eftir samþykki þeirra. Markvisst var 

reynt að koma í veg fyrir barneignir þeirra, og ef þær eignuðust börn voru 

þau oftast tekin af þeim (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2006).  

 

Í lífssögu Ragnheiðar Guðmundsdóttur sem bjó á stofnun á árunum 1959-

1976, kemur t.a.m. fram að henni var gert skylt að fara í ófrjósemisaðgerð 

þegar henni bauðst að flytja á sambýli árið 1976, og greinir hún frá að svo 

hafi einnig verið um aðrar konur á stofnuninni. Það er athyglisvert að 

þetta á sér stað utan gildistíma laganna um ófrjósemisaðgerðir (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2003). 
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Árið 2002 óskaði Alþingi Íslands eftir skýrslu um ófrjósemisaðgerðir sem 

gerðar voru á Íslandi á gildistíma laga um afkynjanir og vananir frá árinu 

1938 til 1975. Þar er greint frá því að forstöðumenn fyrir vistheimili eða 

sjúkradeildum fyrir fólk með þroskahömlun og geðsjúka hafi lagt inn 

beiðnir um ófrjósemisaðgerðir, en frumkvæðið að beiðnum um slíkt gat 

einnig komið frá fjölskyldu, læknum og fulltrúum barnaverndarnefnda, 

bæjaryfirvalda eða félagsmálastofnana. Oft var slík aðgerð skilyrði fyrir 

því að einstaklingur með þroskahömlun fengi að flytja á sambýli (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2006). Þar með var komið í veg fyrir barneignir fólks með 

þroskahömlun, og um leið ljóst að réttur þeirra til að stofna fjölskyldu var 

ekki sá sami og annarra þegna þjóðfélagsins.  

 
Smánarblettur á samfélaginu 
 

 

 

Lögin frá 1938 giltu í tæp 38 ár og á þeim tíma voru framkvæmdar 726 

ófrjósemisaðgerðir. Í 16,6%  tilvika, alls 120 aðgerðum, var geðveiki eða 

andlegur vanþroski meginástæða aðgerðar. Sá yngsti sem var látinn 

gangast undir  ófrjósemisaðgerð var ellefu ára, en alls voru sextán 

aðgerðir gerðar á börnum undir fimmtán ára aldri. Ófrjósemisaðgerðir 

voru gerðar á 44 ungmennum undir tvítugu sem sögð voru þjást af 

geðveilu eða þroskahömlun. Á umræddu tímabili gengust 59 einstaklingar 

undir slíka aðgerð án þess að samþykkja hana sjálfir  (Þórarinn 

Þórarinsson, 2008; Katrín Fjeldsted, e.d.).  

 

Enn í dag, árið 2008, eru einstaklingar með þroskahömlun að koma fram 

með sögu sína, og vekja athygli samferðafólks síns á þeim órétti sem þau 

hafa verið beitt. Síðasta opinbera dæmið um slíkt eru systkinin Magnús, 

Einar Steinþór og Eyrún Guðnabörn sem öll voru blekkt í 

ófrjósemisaðgerð á fölskum forsendum og án þeirra vitundar. 

Barnaverndaryfirvöld óskuðu einnig eftir því að bróðir þeirra, Ingi 

Guðnason – þá 12 ára, færi í slíka aðgerð en fósturforeldrar hans 

þverneituðu því og  þess vegna var hún aldrei gerð. Íslenska ríkið var með 

dómi sem féll í janúar 1996, og ekki var áfrýjað, dæmt til að greiða 
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Magnúsi fjögurra milljóna kr. bætur vegna umræddrar 

ófrjósemisaðgerðar, sem gerð var á honum 18 ára gömlum árið 1973 í 

skjóli ofangreindra laga. Á grundvelli þess dóms voru systkinum hans, 

Eyrúnu og Einari Steinþóri, dæmdar samsvarandi bætur (Þórarinn 

Þórarinsson, 2008).  

 

Hér er í öllum tilvikum um að ræða einstaklinga sem gjarnan vildu eiga 

börn og fjölskyldu, en brotið var á rétti þeirra í skjóli laga sem aldrei 

hefðu átt að koma til samþykktar. Á 125. löggjafarþingi, 1999-2000, var 

lögð fram skýrslubeiðni á Alþingi þar sem leitað var svara við því hvort 

mannréttindi hefðu verið brotin á fleiri Íslendingum en áður nefndum 

einstaklingum. Skýrslubeiðnin var samþykkt, en er enn óafgreidd 

(Alþingi, 2001). Ráðamenn hafa lítið aðhafst til að bæta fyrir misgjörðir af 

þessu tagi þó bersýnilegt sé að ýmislegt hafi verið við lögin og framfylgni 

þeirra að athuga. Þau viðhorf sem ríktu á gildistíma laganna eru nú sem 

betur fer á undanhaldi, og nú þykja flestum þessi lög smánarblettur á 

íslensku samfélagi.   

 

Árið 1975 féllu umrædd lög um ófrjósemisaðgerðir og fóstureyðingar úr 

gildi, þ.e. lögin frá 1938, og við tóku ný lög gædd nýju hugarfari. Lög er 

varða ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25 frá árinu 1975.  Sá hluti 

laganna frá 1938 sem fjallaði um afkynjanir var þó áfram í gildi (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001).   

 

Í lögunum nr. 25 frá 1975 segir m.a: Allir sem náð hafa 25 ára aldri og 

útfyllt hafa og skrifað undir umsókn um ófrjósemisaðgerð, geta gengist 

undir slíka aðgerð. Ef viðkomandi hefur ekki náð 25 ára aldri gilda 

sérstök lagaákvæði. Samkvæmt lögunum er heimilt að framkvæma 

ófrjósemisaðgerð svo og fóstureyðingu „ef sjúkdómur, líkamlegur eða 

geðrænn, dregur alvarlega úr getu hennar/hans til að annast og ala upp 

börn”.  Fullt samþykki viðkomandi einstaklings verður þó að liggja fyrir 
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nema þegar um „geðsjúkdóm, mikinn greindarskort eða aðrar 

geðtruflanir” er að ræða ( Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, 1975). 

Þrátt fyrir að þessi lagalegi bókstafur sé enn í gildi ríkir nú það viðhorf að 

beiðnum um ófrjósemisaðgerðir er hafnað, nema samþykki og vitneskja 

einstaklings sé fyrir hendi.  

1.2.2 Lög nr. 18/1936 - Lög um fávitahæli 
            Lög nr. 53/1967 - Lög um fávitastofnanir   
 

Viðhorf til seinfærra einstaklinga hér á landi á síðastliðinni öld 

endurspeglast ekki hvað síst í lögum um fávitahæli, sem giltu frá 1936 - 

1967 og lögum um fávitastofnanir, sem voru í gildi á árunum 1967 – 1979, 

en í þeim er megináhersla lögð á gæslu, umönnun, aðgreiningu og 

einangrun fólks með þroskahömlun. Hugmyndafræði umræddra laga er 

byggð á læknisfræðilegum sjónarhornum, sem nánar verður vikið að síðar 

í ritgerðinni, þar sem litið er á fatlaða sem sjúklinga sem ekki geti gert 

gagn í þjóðfélaginu, hvað þá talist fullgildir þegnar þess. Í lögunum eru 

seinfærir einstaklingar skilgreindir sem fávitar sem þurfi í senn 

læknishjálp og gæslu. En jafnvel þó lögin um fávitahæli, sem og arftaki 

þeirra, lög um fávitahæli, endurspegli viðhorf sem ekki þykja boðleg nú á 

dögum má ekki gleyma því að með setningu laganna bötnuðu kjör 

seinfærra einstaklinga eilítið frá því sem áður var. Í lögum um fávitahæli 

er m.a. kveðið á um að reisa skuli stofnanir sem ætlað var að bæta hag 

tilvonandi vistmanna. Þar á meðal voru skólaheimili fyrir þá sem eitthvað 

ofurlítið mátti kenna sem og vinnuhæli fyrir þá „fullorðnu fávita”, sem svo 

voru nefndir, sem eitthvað gagn gátu gert (Lög um fávitahæli, 1936). Með 

lögunum var því stigið örlítið skref í þá átt að finna einstaklingum með 

fatlanir hlutverk í þjóðfélaginu.    

 

Fyrsta ríkisrekna sólarhringsstofnunin sem reist var í kjölfar laga um 

fávitahæli, Kleppjárnsreykir í Borgarfirði, var opnuð árið 1944. Íbúar 

þeirrar stofnunar fluttu svo á Kópavogshæli árið 1952. Síðar bættust fleiri 
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stórar stofnanir við, Skálatún árið 1954, Tjaldanes árið 1963 og Sólborg 

1969. Þessar stofnanir eiga það sammerkt að vera staðsettar fjarri byggð, 

enda er það sérstaklega tekið fram í frumvarpi laganna að best fari á því 

að hafa slíka einstaklinga í sveit, því þar sé nægilegt landrými til útivistar 

og útivinnu. Ennfremur segir að hægt sé að hafa kynin saman vegna þess 

að á þessum tíma sé farið að gera fávita ófrjóa (Vilborg Jóhannsdóttir, 

2001). Viðhorfin í þjóðfélaginu breyttust smám saman og þróuðust í átt til 

samlögunar og blöndunar fatlaðra og ófatlaðra. Sérstök vistheimili fyrir 

fólk með fötlun þóttu tímaskekkja og voru álitin ópersónulegar og 

ómanneskjulegar stofnanir. Í kjölfar nýrra almennra viðhorfa og laga hafa 

þessar stóru sólarhringsstofnanir, auk minni stofnana sem reistar voru á 

Egilsstöðum og Ísafirði á áttunda áratugnum, ýmist verið lagðar niður eða 

hlutverki þeirra breytt. Skálatún er þó enn rekið í svipaðri mynd 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

 

Fjórtán árum áður en fyrsta ríkisrekna sólarhringsstofnunin var sett á 

laggirnar höfðu einkaaðilar opnað slíka stofnun að Sólheimum í 

Grímsnesi. Sú stofnun er enn starfrækt og stór hluti þeirra einstaklinga 

með fötlun sem búa á Sólheimum hafa búið þar alla sína ævi. Starfsemi 

Sólheima gengur að mörgu leyti gegn ríkjandi hugmyndafræði í málefnum 

fatlaðra, sem felst í að leggja niður sérstök vistheimili eða stofnanir fyrir 

fatlaða en gera þeim þess í stað mögulegt að lifa sjálfstæðu lífi og fá til 

þess nauðsynlega þjónustu (Ríkisendurskoðun, 2002).   

 

Þegar lög um fávitastofnanir voru numin úr gildi árið 1979 með lögum nr. 

47/1979 um aðstoð við þroskahefta varð sú veigamikla breyting á högum 

fatlaðra að þeim málefnum þeirra sem ekki töldust beinlínis til mennta- 

eða heilbrigðismála var nú beint til ráðuneytis félagsmála, og þar með 

jókst vægi hinna félagslegu sjónarhorna, sem lögðu áherslu á að fatlaðir 

ættu sama rétt til þátttöku í þjóðfélaginu og aðrir þegnar - og nánar 

verður vikið að síðar (Bragi Guðbrandsson, 1993).  
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Óhætt er að fullyrða að miklar breytingar hafi orðið á málefnum 

einstaklinga með þroskahömlun með tilkomu þessara nýju laga, sem voru 

í anda félagslegra sjónarhorna, og afsprengi tiltölulega nýrrar 

hugmyndafræði sem gekk út á að byggja upp þjónustu við fólk með 

þroskahömlun á þann hátt að það gæti lifað sem eðlilegustu lífi heima hjá 

sér. Grunnur að hugmyndafræði laganna byggir á því að fötluðum skuli 

tryggð sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og jafnframt 

möguleika til eðlilegs lífs. Þessi lög voru leyst af hólmi með lögum um 

málefni fatlaðra árið 1983. Með gildistöku þeirra laga fékk 

hugmyndafræðin enn styrkari stoð, og nú náðu lögin yfir alla fatlaða 

einstaklinga. Eftir árið 1983 hafa lög um málefni fatlaðra verið 

endurskoðuð reglubundið og hefur þróunin verið sú að styrkja réttindi 

fatlaðra enn frekar, sem og þá samfélagslegu þjónustu sem nauðsynlegt er 

að sé fyrir hendi til að fatlaðir megi njóta fullrar þátttöku í íslensku 

samfélagi (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

 

Þau lög um málefni fatlaðra sem nú eru í gildi, Lög um málefni fatlaðra, 

nr. 59/1992,  voru samþykkt á Alþingi árið 1992. Markmið þeirra er að 

tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna. Í fjórða kafla, fjórða lið, er talað um þarfir fatlaðra barna 

fyrir umönnun og þjálfun ásamt nauðsynlegri aðstoð við fjölskyldur þeirra 

svo þær geti búið börnunum örugg og þroskavænleg uppeldisskilyrði. 

Lögin eiga að tryggja einstaklingum með fötlun þjónustu umfram þann 

rétt til þjónustu sem þeir eiga samkvæmt almennum lögum. Lögin eru því 

sérlög sem taka til velferðarþjónustu við fatlaða.  Hugmyndafræðin er sú 

að mæta þörfum hvers og eins og skapa raunhæfa möguleika til 

innihaldríks lífs. Það er að styðja fatlaða til sjálfstæðs heimilishalds í 

venjulegum íbúðum, endurhæfingar og atvinnu til þess að þeir geti tekið 

virkan þátt í samfélaginu og notið tómstunda og menningarlífs (Sæunn og 

Kristín Njálsdætur, 2002; Vilborg Jóhannsdóttir, 2001; Lög um málefni 

fatlaðra).   
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1.3  Betur má ef duga skal  

  
Það er ljóst að viðhorf samfélagsins til seinfærra foreldra hefur breyst til 

hins betra á umræddu tímabili. Það má segja að hægt og sígandi hafi 

samfélagið mjakast í rétta átt, frá því að líta á seinfæra foreldra sem 

„réttlausa fávita” yfir í gildandi samfélagsþegna. Ein mikilvægasta 

breytingin sem varð á högum fatlaðra á síðustu öld var þegar lög um 

fávitastofnanir voru numin úr gildi, og málefni fatlaðra voru að hluta til 

sett undir Félagsmálaráðuneytið. Þar með jókst vægi hinna félagslegu 

sjónarhorna sem byggðu á þeirri grunnhugsun að fatlaðir gætu orðið 

fullgildir þjóðfélagsþegnar, fengju þeir til þess tækifæri og stuðning. 

 

Gildandi lög um málefni fatlaðra, sem hafa það að markmiði að tryggja 

fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna, senda 

óneitanlega jákvæðari skilaboð út í samfélagið um rétt og getu fatlaðra 

einstaklinga en lögin um fávitastofnanir og vananir.  Þjónusta hefur 

einnig verið stóraukin,  en nú á dögum eiga seinfærir einstaklingar rétt á 

þjónustu tveggja aðila sem gjarnan vinna saman, en það eru 

Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra og Félagsþjónusta sveitarfélaga. 

Svæðisskrifstofa starfar eftir gildandi lögum um málefni fatlaðra, sem 

fjallað er um hér að ofan, en Félagsþjónusta sveitarfélaganna starfar eftir 

Lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, en markmið þeirra 

laga er  að bæta fjárhagslegt og félagslegt öryggi á grundvelli samhjálpar. 

Með þessum lögum urðu þáttaskil í félagsmálasögu á Íslandi þar sem um 

var að ræða fyrstu heildstæðu félagsmálalöggjöfina sem beinlínis var 

ætlað að rétta hlut þeirra sem hjálpar væru þurfi í félags- og efnalegu 

tilliti á hverjum tíma (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 1991; Bragi 

Guðbrandsson, 2006).   

 

Jafnvel þótt viðhorf til seinfærra foreldra hafi gjörbreyst á síðustu árum 

er enn nokkuð langt í land. Seinfærir foreldrar eru enn litnir hornauga og 

stuðningur við þá er í mörgum tilfellum ómarkviss. Samvinna 
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þjónustuaðila er á stundum hvorki nógu góð né fjölþætt, en bæði 

rannsóknir og  reynsla af starfi með fjölskyldum seinfærra foreldra hafa 

sýnt að oft þarf aðra nálgun við slíkar fjölskyldur en þær sem fagfólk á að 

venjast. Því er nauðsynlegt að seinfærir foreldrar njóti ekki einungis 

formlegs stuðnings hins opinbera, heldur einnig óformlegs stuðnings 

ættingja og vina. Rannsóknir hafa ótvírætt leitt í ljós að með réttum 

stuðningi eru seinfærir foreldrar fullfærir um að skapa börnum sínum 

góðar uppeldisaðstæður. Þrátt fyrir það mæta þeir enn miklum fordómum 

og vanþekkingu samferðamanna sinna (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2001). 

____________________________________________________________________ 

2. Kafli. Breytt hugmyndafræði 
 
Í öðrum kafla fer ég yfir það hvernig hugmyndafræðileg þróun í 

málaflokki fatlaðra í löndunum í kringum okkur hefur orðið til þess að 

styrkja stöðu seinfærra einstaklinga hér á landi, en fullyrða má að þær 

hugmyndafræðilegu áherslur sem ruddu sér til rúms í Skandínavíu uppúr 

miðri síðustu öld hafi átt mikinn þátt í að breyta viðhorfum almennings 

hér á landi gagnvart fötluðum.  

Ég fer yfir tvö meginsjónarhorn á fötlun sem hafa verið ríkjandi á því 

tímabili sem ritgerðin tekur til, annarsvegar læknisfræðilegt sjónarhorn – 

þar sem litið er á fötlun sem óeðlilegt ástand – og hinsvegar félagslegt 

sjónarhorn – þar sem fatlaðir eru hvattir til þátttöku í samfélaginu, og 

áhersla lögð á að allir einstaklingar séu jafn réttháir. Einnig fjalla ég um 

Hugtakið um eðlilegt líf (Normalisering) og svonefnda Blöndunarstefnu, 

sem ruddu sér til rúms upp úr miðri síðustu öld og áttu stóran þátt í að 

bæta réttarstöðu fatlaðs fólks. Meginviðfangsefni mitt í þessum kafla er 

að velta því upp hve miklum breytingum hin hugmyndafræðilega þróun 

hefur áorkað. Spurningin sem ég mun reyna að svara í lok kaflans er: 

Sitja fatlaðir einstaklingar, þ.m.t. seinfærir foreldrar, núorðið við sama 

borð og aðrir þegnar þjóðfélagsins, eða er réttur þeirra enn fótum troðinn?    
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2.1  Normalisering – Eðlilegt líf 
 

Í tímans rás hafa mörg sjónarhorn og viðhorf  litið dagsins ljós í málefnum 

fatlaðra. Upphafið að viðhorfsbreytingu almennings, og þar með úrbótum í 

málaflokknum, var hugtakið normalisering sem birtist fyrst í dönskum 

lögum um þroskaheft fólk árið 1959.  

Neil E. Bank-Mikkelsen, yfirmaður málefna þroskaheftra í danska 

félagsmálaráðuneytinu, setti fyrstur fram hugtakið um  normaliseringu,  

sem á íslensku hefur verið þýtt sem eðlilegt líf. Bank-Mikkelsen barðist 

fyrir réttindum fólks með þroskahömlun í Danmörku og hafði umtalsverð 

áhrif á danska löggjöf á sjötta áratugnum. Bank-Mikkelsen var þeirrar 

skoðunar að fólk með fatlanir ætti rétt á þjónustu sem fæli það í sér að 

einstaklingar gætu lifað eins eðlilegu lífi og mögulegt væri, jafnt utan sem 

innan stofnana (Dóra S. Bjarnason, 2001). Hugtakið eðlilegt líf birtist 

fyrst í dönskum lögum árið 1959 og hafði mikil áhrif í þá átt að auðga líf 

fatlaðs fólks (Dóra S. Bjarnason, 1991).  

Bengt Nirje, sænskur félagsfræðingur, var öflugur talsmaður þessarar 

stefnu og setti fram greinargóða skilgreiningu á hugtakinu 

normaliseringu árið 1969. Kenningar Nirje markast af áhrifum frá Bank-

Mikkelsen, skilgreining hans leggur áherslu á að líf fatlaðra hafi 

samskonar munstur og hjá öðrum einstaklingum. Dags- og vikutaktur 

þurfi að vera eðlilegur og árið sjálft með sínum mismunandi árstíðum, 

fríum, helgidögum og menningu í samfélaginu hverju sinni - lífshjólið 

sjálft. Virða eigi æviskeiðin, barnaæskuna, unglingsárin, fullorðins- og efri 

árin (Nirje, 1980). 

 

Eðlilegt líf felur það í sér að heimili fólks sé á einum stað, en kennsla, 

þjálfun, atvinna eða tómstundir á öðrum. Leitað skuli leiða til að gera líf 

þess sem eðlilegast þannig að aðgangur þess að þjónustu, afþreyingu og 

hverju því öðru sem samfélagið býður upp á, sé til jafns við aðra. Það á í 

raun við um allt sem aukið getur lífshamingju og gefið lífinu aukið gildi. 

Það sem er talið eðlilegt viðmið í hverju samfélagi á við um alla þegna 

þess, óháð fötlun, þar með sömu lífskjör og lífshættir (Nirje, 1980). Nirje 
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bendir jafnframt á að markmiðið sé ekki að breyta fötluðum í ófatlaða 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). Áhersla er lögð á að efla sjálfstæði og 

auka lífsgæði með þjálfun og kennslu til að auka samfélagsþátttöku 

einstaklingsins (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001). Þar með getur ekki talist 

eðlilegt lífsmunstur að búa inni á altækum sólahringsstofnunum, né sé 

það ekki markmið samfélagsins að fólk með fötlun sé valdlaust um líf sitt 

og sé gert að lifa við önnur og verri lífskjör. Fólk með fötlun hefur sömu 

langanir, óskir og þrár og allir aðrir.  

 

Hugmyndafræðin sem normalisering byggir á náði útbreiðslu til annarra 

landa og í Bandaríkjunum lagði m.a. félagsfræðingurinn Wolf 

Wolfensberger sitt lóð á vogarskálarnar er hann útfærði hugmyndir Bengt 

Nirje og Bank-Mikkelsen um hugtakið eðlilegt líf, með öðrum og jafnvel 

skýrari hætti en þeir höfðu gert. Hann nefnir hugtakið „Social role 

valorization”, en á íslensku hefur það fengið þýðinguna „gildisaukandi 

félagslegt hlutverk” (Dóra S. Bjarnason, 1991).  

Tilgangur Wolfensberger var að auka skilning samfélagsins á lífi þess 

fatlaða og samspili á milli hans og samfélagsins, með áherslu á að 

nauðsynlegt sé að fatlaðir taki þátt í samfélaginu í stað þess að vera 

einangraðir. Skilgreining hans á kenningunni eðlilegt líf, felst í því að 

leggja megináherslu á þjálfun og þroska hins fatlaða, draga fram 

jákvæðar hliðar og þroska þá hæfileika sem einstaklingurinn hefur til að 

bera, svo að hann verði hæfur/fær til að gegna störfum sem njóta virðingar 

í samfélaginu. Þannig geti hinn fatlaði öðlast eftirsóknaverða félagslega 

stöðu og hlutverk sem eru almennt viðurkennd í því menningarumhverfi 

sem hann býr í (Wolfensberger, 1998).   

 

Normalisering merkir í stuttu máli að það beri að nota allar hugsanlegar 

aðferðir sem hvert samfélag hefur yfir að ráða til að ýta undir það að 

brennimerkt/vanmetið fólk fái eins jákvætt hlutverk og ímyndir í 

samfélaginu og mögulegt er (Wolfensberger, 1998). Wolfensberger bendir 

á að oft sé samhengi á milli gæða þjónustunnar við fatlað fólk og 
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ómeðvitaðra fordóma. Fordómar væru nátengdir menningu samfélagsins 

og settu mark sitt á þá þjónustu og viðmót sem samfélagið sýndi gagnvart 

fólki sem tilheyrði minnihlutahópum (Dóra Bjarnason, 1991). Seinna 

endurskilgreindi  Wolfensberger  hugtakið, sem breytti því í öflugt 

greiningartæki - sem viðmið við mat og skipulagningu á félagslegri 

þjónustu við fatlað fólk (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001).  

Hugmyndafræðin, hugtakið og kenningin um eðlilegt líf/normaliseringu 

var ríkjandi í réttindabaráttu fatlaðra til góðs og verðugs lífs og náði yfir 

rétt hins fatlaða til fullrar þátttöku í samfélaginu ásamt með öðrum. Áhrif 

hennar á norrænu velferðarríkin stuðluðu að breytingum á bæði löggjöf og 

framkvæmd félags- og heilbrigðisþjónustu (Dóra Bjarnason, 2001). Þessi 

hugmyndafræði hefur þróast í gegnum árin og er mikilvægur forveri 

félagslegu líkananna. 
 

 

2.1.1  Efling og sjálfsákvörðunarréttur 
 

Hugtökin efling og sjálfsákvörðunarréttur hafa verið áberandi í 

réttindabaráttu fatlaðra og eru kjarninn í kenningum um normaliseringu 

(Vilborg Jóhannsdóttir, 2001). Með tilkomu félagslegra sjónarhorna á 

fötlun var fatlað fólk stutt til aukinnar þátttöku og ábyrgðar. Efling, eða 

valdefling (empowerment), þýðir  að  það  á  að  aðstoða einstaklinginn  til  

að  stjórna  eigin  lífi, með það að leiðarljósi að fara eftir  óskum og  

væntingum  hans um allt sem snertir hans persónulega líf. Fólk með 

fötlun á rétt á fræðslu og stuðningi til ákvarðanatöku. Valdefling er 

félagslegt ferli sem á sér stað í samskiptum við aðra og miðar að eflingu 

sjálfstæðis einstaklingsins (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Dawson, 

2000).  

 

Sjálfsákvörðunarréttur  felur það í sér að  einstaklingurinn  taki  eigin  

ákvarðanir  um  líf  sitt.  Þá  talar  hann  máli sínu og ákveður  sjálfur  

það sem honum  er  fyrir  bestu. Það er réttur einstaklings með fötlun að 

taka ákvarðanir, en ekki einungis að vera hafður með í ráðum um líf sitt. 

Til að þjónustan geti stuðlað að valdeflingu seinfærra foreldra þarf að 
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skilja aðstæður út frá því félagslega, menningarlega og sögulega samhengi 

sem þeir búa við. Starf þeirra sem vinna með fötluðum felst að miklu leyti 

í valdeflingu, sem felur í sér að efla fatlaða til  þátttöku í umræðum um 

réttindi sín og hvetja þá til fullrar þátttöku úti í samfélaginu. Þá er einnig 

átt við nám og atvinnu sem og aðra þætti sem lúta að samfélagslegri 

þátttöku (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Dawson, 2000).  

2.1.2  Blöndunarstefnan  
 

 

Blöndunarstefnan á rætur að rekja til Ítalíu um 1960 og byggir á 

hugmyndafræði sem felur í sér blöndun ólíkra einstaklinga, óháð fötlun. 

Blöndunarstefnan kom fram sem mótvægi við þá hefð samfélagsins að 

aðgreina fólk eftir hæfni eða getu og hafa fatlaða einangraða frá 

samferðafólki sínu. Viðhorf og sjónarmið einkenndust af því að hver 

maður væri dýrmætur í eðli sínu og grundvallaréttur allra manna væri 

sameiginleg samfélagsþátttaka fatlaðra og ófatlaðra. Unnið skyldi að því 

að laga umhverfið að hinum fatlaða, og skapa þar með betri lífsskilyrði 

honum til handa. Einstaklingurinn skyldi settur í forgrunn, en ekki fötlun 

hans, og sú krafa var gerð að opinber þjónusta mætti jafnt sérþörfum 

fatlaðra og ófatlaðra: Fötlun einstaklings væri ekki hans einkamál, heldur 

alls samfélagsins. Blöndunarstefna var á Íslandi bundin í Lögum um 

aðstoð við þroskahefta nr. 47 frá 1979 og síðar í Lögum um málefni 

fatlaðra nr. 41 frá 1983 (Dóra S. Bjarnason, 1991). Blöndunarstefna og 

kenningar um eðlilegt líf hafa verið leiðarljós flestra vestrænna ríkja í 

félagsstefnu og uppbyggingu á þjónustu við fatlaða.  

2.2  Læknisfræðileg og félagsleg sjónarhorn  
 

Í hinum vestræna heimi var læknisfræðilegt sjónarhorn ráðandi í 

viðhorfum til fatlaðra meginhluta 20. aldar. Hið læknisfræðilega 

sjónarhorn lítur á fötlun sem andstæðu þess heilbrigða og þess sem 

kallast eðlilegt. Áhersla er lögð á að greina afbrigði fötlunar í því 

augnamiði að veita ráðgjöf um þá meðferð, þjálfun og umönnun sem hinn 
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fatlaði þarfnast. Einstaklingur með fötlun er ólánssamur sjúklingur, eða 

óheppið fórnarlamb, og því er fötlunin álitin uppspretta allra þeirra 

erfiðleika sem einstaklingurinn mætir í samfélaginu, en áhrif umhverfis 

og aðstæðna eru ekki talin veigamikil. Þetta viðhorf hefur haft mikil áhrif 

á afstöðu fólks til fatlaðra, og gerir að mörgu leyti enn (Rannveig 

Traustadóttir, 2003).  
 

 

Hið læknisfræðilega sjónarhorn sætti mikilli gagnrýni á seinni hluta 20. 

aldar, og má t.a.m. rekja stefnubreytingar sem urðu hérlendis í málefnum 

fatlaðra í kringum 1970 til þeirrar gagnrýni, en þá ruddu félagsleg 

sjónarhorn á fötlun sér til rúms. Hið félagslega sjónarhorn einkennist í 

raun af andstöðu við hið læknisfræðilega og megingagnrýni þess gengur 

út á að samfélagið reikni ekki með margbreytileika mannsins, né ólíkum 

þörfum fólks, og valdi því hinum fatlaða erfiðleikum með ýmiskonar 

hindrunum. Með félagslega sjónarhorninu komu fram ný viðhorf þar sem 

ekki einungis er hvatt til þess að hinn fatlaði lagi sig að samfélaginu, 

heldur er sjónum einnig beint að því hvernig hægt sé að bæta samfélagið - 

ekki síst að veita meiri stuðning og þjónustu (Rannveig Traustadóttir, 

2003).  
 

2.3  Norræna tengslasjónarhornið 
 

Sú hugmyndafræðilega þróun sem ruddi sér til rúms hér á landi með 

tilkomu hinna félagslegu sjónarhorna var um margt lík þróuninni á 

hinum norðurlöndunum, en Norræna tengslasjónarhornið á fötlun, sem 

svo er nefnt, endurspeglast í lögum, reglugerðum og hugsunarhætti 

margra hér á landi. Skilgreining norræna tengslasjónarhornsins á fötlun 

er að hún sé aðstæðubundin og megináhersla er lögð á tengsl fatlaðs fólk 

og umhverfis þess. Það er andstætt  læknisfræðilegu sjónarhorni fötlunar, 

sem leggur áherslu á að lækna eða endurhæfa sjúka líkama og óstarfhæfa 

huga, sem hafði áður verið ríkjandi á Norðurlöndum. Það byggir á hinn 

bóginn á jafnrétti, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi, og 

litið er á hverja manneskju sem einstaka. Samkvæmt 
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tengslasjónarhorninu skulu allir eiga rétt til fullrar þátttöku í 

samfélaginu, á eigin forsendum. Norðurlöndin höfðu sameiginlega sýn á 

tengsl á milli umhverfis og þess fatlaða, en vegna sögu þjóðanna voru 

áherslur þeirra ólíkar (Rannveig Traustadóttir, 2005; Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 

2.4  Samantekt  

 
Í þessum kafla hef ég farið yfir þá hugmyndafræðilegu þróun sem átt 

hefur sér stað í málaflokki fatlaðra á Íslandi frá fyrri hluta 20. aldar til 

upphafs þeirrar 21., í þeim tilgangi að gefa betri sýn á þá þjóðfélagsstöðu 

og þau viðhorf sem einstaklingar með þroskahömlun eða fatlanir hafa 

búið við. Viðhorfin í þjóðfélaginu breyttust smám saman eftir því sem leið 

á öldina, og þróuðust í átt til samlögunar og blöndunar fatlaðra og 

ófatlaðra. Þær breytingar má fyrst og fremst þakka þeirri 

hugmyndafræðilegu þróun sem varð í málaflokknum, í kjölfar kenninga á 

borð við normaliseringu, og tilkomu hinna félagslegu sjónarhorna.  

 

Það er ótrúlegt til þess að hugsa í dag hve stutt er í raun síðan fyrir alvöru 

fór að rofa til í málaflokki fatlaðra. Það eru til að mynda einungis u.þ.b. 25 

ár síðan hætt var að nota orð eins og fávitastofnanir, örvitar, fávitar og 

vanvitar um málefni fatlaðra, hvort sem þeir bjuggu á Kópavogshæli eða 

annars staðar. Þetta þóttu á þeim tíma fullgildar skilgreiningar á 

einstaklingum með fatlanir. Ég hef einnig fjallað um hugmyndafræði í 

málefnum fatlaðra, en breytt hugmyndafræði hefur áorkað miklum og 

skilvirkum breytingum á líf fólks með fötlun, bæði er varðar 

lagabreytingar sem og almenn viðhorf.  

 

Sú meginspurning sem lagt var upp með í þessum kafla var hvort fatlaðir 

einstaklingar, þ.m.t. seinfærir foreldrar, sætu núorðið við sama borð og 

aðrir þegnar þjóðfélagsins, eða hvort réttur þeirra væri enn fótum troðinn. 

Til að svara henni má segja að þó ýmislegt hafi breyst til batnaðar, og 

ekki sé lengur hægt að segja að réttur fatlaðra einstaklinga sé beinlínis 
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fótum troðinn, má enn sjá að samfélagið hefur enn ekki stigið skrefið til 

fulls. Glögg merki þess er til að mynda að finna í stefnumótun um 

þjónustu við fötluð börn og fullorðna sem gerð var á vegum 

Félagsmálaráðuneytis, en þar er ekki að sjá neina skýra stefnu um að 

leggja niður herbergjasambýli og altækar stofnanir (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006). Eins má nefna að þrátt fyrir að réttur 

einstaklinga til þess að stofna fjölskyldu sé vissulega sterkur er ennþá 

ekkert í lögum sem kveður sérstaklega á um stuðning við seinfæra 

foreldra, eða rétt þeirra til þess að fá stuðning og handleiðslu við hæfi til 

þess að ala upp börn sín (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2003).  
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3. Kafli. Seinfærir foreldrar 
 
Í þriðja kafla mun ég byggja á því efni sem þegar hefur komið fram, og út 

frá því leitast við að svara þeirri grundvallarspurningu sem ég lagði upp 

með, þ.e. hvort, og þá hvernig, viðhorf til seinfærra foreldra hafa breyst á 

síðustu 80-100 árum, og reyni að leggja mat á það hvort staða þessa hóps 

hefur batnað eða versnað með tilliti til lífsgæða og möguleika til 

fjölskyldulífs. Eitt af því sem ég lít sérstaklega til er það hvort seinfærar 

mæður haldi forsjá barna sinna, og hvað ráði þar mestu um.  

Í kaflanum skoða ég nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið um málefni 

og hagi seinfærra foreldra. Hérlendis er þetta fræðasvið tiltölulega ungt, 

en ekki var farið að gera rannsóknir á málefnum seinfærra foreldra fyrr 

en upp úr 1990. Þær rannsóknir sem ég skoða eru allar eigindlegar og því 

ekki hægt að alhæfa um niðurstöðu þeirra yfir á stóra hópa, en gildi 

þeirra er engu að síður mikilvægt í umfjöllun um seinfæra foreldra.  
 

 

3.1  Eru seinfærir foreldrar vandanum vaxnir? 
 
Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar til að varpa ljósi á hvort 

fylgni sé á milli greindarvísitölu og hæfileika til að ala upp börn, en þær 

rannsóknir hafa ekki sýnt fram á bein tengsl þar á milli. Ekki er hægt að 

segja að þroskaskerðingin ein sé þess valdandi að erfiðleikar verði í 

uppeldishlutverkinu, en hún er vissulega áhættuþáttur sem taka þarf 

tillit til. Fjöldi fræðimanna hefur sýnt fram á streituvalda sem skapa 

meiri erfiðleika við uppeldi barna, óháð fötlun, svo sem kynferðislega 

misnotkun, en fjölmargar rannsóknir sýna fram á að há tíðni 

kynferðislegrar misnotkunar er í hópi seinfærra kvenna. Slík misnotkun 

hefur í för með sér alvarlegar afleiðingar, sem endurspeglast í skaðaðri 

sjálfsmynd þeirra og dregur jafnframt úr hæfni þeirra til að þróa heilbrigð 

tengsl við aðra fjölskyldumeðlimi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2001). Seinfærir foreldrar eru ekki einsleitur 

hópur og því er ekki unnt að alhæfa um hæfni þeirra til barnauppeldis, 
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frekar en annarra hópa. Misjöfn hæfni seinfærra einstaklinga í 

foreldrahlutverkinu er því einstaklingsbundin, en þó hafa fræðimenn bent 

á ákveðna þætti sem virðast helst hafa áhrif á hæfni þeirra. Sterkt vegur 

eigin reynsla, færni og þekking á umönnun barna sem viðkomandi hefur 

kynnst í sinni upprunafjölskyldu, sem og ýmsir persónuleikaþættir.  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að bágur efnahagur, atvinnuleysi, 

húsnæðisvandi, einangrun, léleg félagsleg tengsl, lítill stuðningur og 

almennt skilningsleysi fólks í umhverfi seinfærra foreldra eru aðstæður 

sem hafa takmarkandi áhrif á getu þeirra til að mæta þörfum barna 

sinna, og eru til þess fallnar að auka líkurnar á að börn þeirra verði fyrir 

þroskaseinkun.  Margt bendir til þess að í uppvaxtarumhverfi seinfærra 

einstaklinga sé yfirleitt ekki gert ráð fyrir því að þeir vilji verða foreldrar, 

og því séu þeir verr undir uppeldishlutverk sitt búnir en ella. 

Félagsmótun seinfærra einstaklinga er önnur en jafnaldra þeirra, eða 

ófatlaðra systkina þeirra. Hlutverk þeirra innan upprunafjölskyldu eru oft 

veigalítil og ábyrgðarlítil, og af því leiðir að seinfærir einstaklingar hafa 

oft litla eða enga reynslu af umönnunarhlutverkum á fullorðinsárum 

sínum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001).  

 

Það er nokkuð athyglisvert að erlendar rannsóknir hafa einnig leitt það í 

ljós að algengara er að seinfærir foreldrar séu sviptir forræði yfir 

ófötluðum börnum en fötluðum. Ástæður þess má einkum rekja til þess að 

með því telji yfirvöld sig koma í veg fyrir þroskaseinkun ófatlaðra barna. 

Auk þess má að einhverju leyti rekja slíkar aðgerðir til þess almenna 

viðhorfs að seinfærir foreldrar eigi erfiðara með að hafa stjórn á ófötluðum 

börnum en fötluðum þegar þau komast á legg. Þarfir einstaklinga með 

fatlanir eru eins breytilegar og þarfir annarra, þó svo að fötlunin krefjist 

oft á tíðum tiltekinnar aðstoðar. En rannsóknir sýna að góður stuðningur 

er oft lykilþáttur í því að seinfærar mæður haldi forsjá barna sinna 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001).  
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3.2  Íslenskar rannsóknir -  Forsjársviptingar 
 

Í íslenskri rannsókn um hagi 10 seinfærra mæðra, sem gerð var á árunum 

1996 – 2000, kemur margt athyglisvert fram.  

Þrjár elstu konurnar sem tóku þátt í rannsókninni eignuðust börn sín í 

kringum 1950, en á þeim tíma var ekki um neina félagslega aðstoð né 

stuðning að ræða. Tvær þeirra, voru sviptar forsjá barna sinna, en 

fjölskyldur þeirra ólu börnin upp. Þær höfðu orðið þungaðar vegna 

kynferðisofbeldis gerendur voru ekki sakfelldir eða dæmdir. Sú þriðja 

eignaðist þrjú börn. Hún bjó með móður sinni, sem tók meginábyrgð á 

uppeldi barnanna.  

Miðaldra mæðurnar tvær í rannsókninni eignuðust sín börn í kringum 

1975. Önnur þeirra heldur forsjá yfir börnum sínum og elur þau upp, en 

hin var svipt forsjá þegar eldri sonur hennar var 8 ára. Þær fimm mæður 

sem eftir eru, eignuðust sín börn eftir 1990 og hafa allar haldið forsjá 

barna sinna. Allar hafa þær fengið stuðning bæði frá fjölskyldum sínum 

og félagsþjónustu.  

Mæðurnar sem tók þátt í rannsókninni treysta mjög mikið á sínar 

upprunafjölskyldur varðandi stuðning og telja að sá stuðningur og sú 

vernd sem fjölskyldan hefur veitt þeim, sé meginástæða þess að þær héldu 

forsjá barna sinna. Öllum mæðrunum fannst erfitt að þiggja stuðning inni 

á heimilum sínum og afskipti félagslega kerfisins vakti hjá þeim kvíða og 

hræðslu. Þær upplifa sig undir „smásjá kerfisins” og líkar það ekki. Þær 

eiga það sammerkt að óttast mjög að missa forræði yfir börnum sínum, og 

sá ótti skapar oft erfiðleika í samstarfi milli þeirra og félagsþjónustu 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001).  

 

Í annarri íslenskri rannsókn, sem fjórar seinfærar konur á aldrinum 27 til 

40 tóku þátt í kemur fram að þær upplifa allar fordóma samfélagsins í 

sinn garð þegar móðurhlutverkið berst í tal, og aðeins einni kvennanna 

var samfagnað af fjölskyldu sinni þegar það var ljóst að hún væri ófrísk. 

Ein þeirra er ekki móðir, en það er hennar æðsti draumur,  hinar þrjár 
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eiga börn. Ein þeirra hefur verið svipt forræði, en tvær sjá sjálfar um 

uppeldi barna sinna, önnur með stuðningi fjölskyldu sinnar en hin með 

stuðningi bæði frá fjölskyldumeðlimum og félagslega kerfinu. Allar 

mæðurnar hafa bundist börnum sínum nánum tilfinningalegum böndum 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 1997).  

 

Í þremur rannsóknum um hagi seinfærra foreldra barna með sérþarfir, 

sem unnar voru á árunum 1994 -2003 og alls 18 fjölskyldur tóku þátt í,  

kemur fram að einungis helmingur fjölskyldnanna hefur haldið forsjá 

barna sinna. Átta fjölskyldur hafa misst forsjá barna sinna til langs tíma, 

og ein fjölskylda hefur verið svipt forsjá þrisvar sinnum til skamms tíma 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, e.d.).  

3.3  Íslenskar rannsóknir – væntingar, viðhorf og   
hindranir 

 

Við upphaf fullorðinsára eru framtíðardraumar ofarlega í hugum fólks. Í 

rannsókn sem gerð var á högum og viðhorfum ungra Íslendinga með 

fötlun komu fram óskir og draumar um að lifa lífinu, eignast fjölskyldu og 

að verða virkir þjóðfélagsþegnar. Önnur rannsókn sem var gerð á högum 

og viðhorfum einstaklinga með fötlun á aldrinum 16-26 ára sýndi að allir 

einstaklingarnir áttu sér svipaðan framtíðardraum og aðrir, sem fæli í sér 

að búa á eigin heimili, hafa atvinnu og stunda frístundir eða hafa 

áhugamál. Allir vonuðust þeir til að eiga innihaldsríkt líf og verða 

fullgildir þátttakendur í samfélaginu (Dóra S. Bjarnason, 2003; Hrefna K. 

Óskarsdóttir, 2007). 

 

Í rannsókn um einstaklinga með ólíka fötlun, sem fluttu að heiman um 

tvítugt kom fram að þátttakendum kom viðmót ófatlaðra gagnvart 

fötluðum, og þekkingarleysi um fötlun í þjóðfélaginu almennt, talsvert á 

óvart. Þeirra upplifun er sú að skólakerfið geri ekki ráð fyrir því að þau 

muni verði sjálfbjarga, en þeir hefðu kosið að fá meiri fræðslu í sambandi 

við ýmsa hagnýta hluti hins daglega lífs, s.s. heimilishald o.þ.h. Eins 
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nefna þátttakendurnir að þeir hefðu gjarnan kosið einhverskonar þjálfun í 

því að nýta betur þann stuðning sem í boði er, sumir nefna t.d. hluti eins 

og samskipti við aðstoðarfólk sitt. Einnig fannst þeim vanta uppá þjálfun í 

meðferð peninga og að þeir væru betur upplýstir um réttindi sín og 

skyldur. Þeirra upplifun er að þjónustan sé ósveigjanleg og mótuð af 

þjónustuaðila.  Þátttakendurnir vildu hafa frjálsræði til að lifa lífinu á 

sem eðlilegastan hátt, í takt við sínar eigin óskir, en tilgreindu að helstu 

hindranir í því efni væru neikvæð viðhorf í samfélaginu, sem og slæmt 

aðgengi (Hrefna K. Óskarsdóttir, 2007).  

 

Í íslensku þjóðfélagi má enn bæta þekkingu og umfjöllun um málefni 

fatlaðra til að fólk geri sér betur grein fyrir veruleika hins fatlaða á þann 

hátt að samfélagið mæti þörfum þeirra af meiri mannúð og skilningi sem 

er hinn sjálfsagða krafa í upplýstu samfélagi nútímans. Einn liður í þá 

veru er að uppfræða börn betur til að auka skilning og koma í veg fyrir 

fordóma (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

Meðal hindrana sem seinfærir foreldra upplifa í tengslum við opinberan 

stuðning og þjónustu eru ýmsar lagalegar hindranir. Til að mynda er ekki 

til nein opinber stefna á Íslandi varðandi það hvernig stuðning skuli veita. 

Þjónustustofnanir vinna sömuleiðis oft illa saman, og stuðningur er aðeins 

veittur móður og börnum. Varfærni fagfólks og áhersla á vangetu og 

takmarkanir í stað styrkleika er einnig eitt af því neikvæða sem seinfærir 

foreldrar upplifa. Þeir finna sig oftar en ekki valdlausa á sínu eigin 

heimili, þar sem þeir þurfa að aðlaga sig í einu og öllu að 

þjónustuveitanda (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2003; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2005; Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2001).  
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Niðurstöður 
 
Í ritgerð þessari hefur komið fram að foreldrar sem eru seinfærir eiga oft 

undir högg að sækja. Margt af því sem mæðir á þeim er með öðrum hætti 

en hjá öðrum foreldrum, til að mynda finna þeir fyrir vantrausti og 

dómhörku í sinn garð frá samferðafólki sínu, sem eykur enn á þá 

erfiðleika sem geta fylgt því að fóta sig í foreldrahlutverkinu. Réttur 

þeirra var lítils virtur lengi framan af síðustu öld, nægir í því sambandi að 

nefna lög nr. 16/1938, en á grundvelli þeirra voru m.a. gerðar 

ófrjósemisaðgerðir á seinfæru fólki, án samþykkis þess. Óhætt er að segja 

að umrædd lög hafi verið byggð á slæmum viðhorfum, fordómum og 

vanþekkingu á málefnum seinfærra foreldra. Aðeins eitt skaðabótamál 

hefur enn sem komið er verið sótt fyrir íslenskum dómstólum, og sátt 

hefur verið greidd af hendi ríkissjóðs til tveggja annarra einstaklinga sem 

allir voru gerðir ófrjóir án þeirra vilja eða vitundar (Þórarinn Þórarinsson, 

2008). Tíminn einn mun leiða í ljós hvort fleiri einstaklingar sem slíkar 

aðgerðir voru framkvæmdar á krefji ríkið bóta,  en óhætt er þó að álykta 

að farið hafi verið offari í framfylgni þessara laga, og mannréttindi hafi 

verið brotin, t.d. þegar ófrjósemisaðgerðum var leynt og  í tilfellum þar 

sem slíkar aðgerðir voru skilyrði þess að einstaklingar með fötlun fengju 

að flytja af stofnun inn á sambýli (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2006).  

 

Eins og áður hefur komið fram má segja að stóran hluta síðustu aldar hafi 

réttindi seinfærs fólks verið fótum troðin, en í kjölfar þeirrar 

hugmyndafræðilegu þróunar sem átt hefur sér stað allt frá því að 

hugmyndir um normaliseringu komu fram í kringum 1960 og eftir að hin 

félagslegu sjónarhorn komu fram sem mótvægi við hin læknisfræðilegu 

gildi sem höfðu verið ríkjandi framan af öldinni, hefur réttur seinfærra 

foreldra styrkst mikið. Hin félagslegu sjónarhorn ruddu sér til rúms hér á 

landi í upphafi áttunda áratugarins og í kjölfar þeirrar þróunar fór hagur 

seinfærra foreldra smám saman að vænkast.  
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Árið 1975 féllu lög um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er 

koma í veg fyrir, að það auki kyn sitt úr gildi og í lok áratugarins runnu 

lögin um fávitastofnanir skeið sitt á enda. Þessi lög höfðu verið mjög 

hamlandi fyrir þá seinfæru einstaklinga sem vildu eignast börn og stofna 

til fjölskyldu, og í raun niðurlægjandi á margan hátt. Með afnámi þeirra 

og gildistöku nýrra laga sem byggðu á manneskjulegri hugmyndafræði en 

áður hafði verið höfð til hliðsjónar var stigið stórt skref í átt til þess að 

allir þegnar hefðu jöfn tækifæri til að láta langanir sínar og drauma um 

barneignir og fjölskyldulíf verða að veruleika. Möguleikar seinfærra 

mæðra til að ala börn og stofna fjölskyldu hafa nú verið lögfestir, í lögum 

um málefni fatlaðra nr. 59/1992, og lögum um félagslega þjónustu 

sveitafélaga nr. 40/1991. Ennfremur hafa þessi réttindi verið tryggð í 

mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili að. Það getur því enginn með 

réttu efast lengur um þann rétt sem allir þegnar landsins hafa, þ.e. 

réttinn til að stofna fjölskyldu. Samt finna foreldrar sem eru seinfærir enn 

fyrir mótbyr í samfélaginu og neikvæðum viðhorfum, sem draga í efa rétt 

þeirra til að eiga börn (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2001).  

 

Ekki þarf að fara langt aftur í tíma til að minnast þess að seinfærir 

foreldrar voru álitnir óhæfir uppalendur og liðu fyrir skilningsleysi og 

neikvæð viðhorf samborgara sinna. Viðhorf almennings hafa vissulega 

breyst til batnaðar á undanförnum árum, en þó virðist sem enn sé nokkuð 

langt í land. Skoðun Rannveigar Traustadóttur dósents, sem er einn 

fremsti fræðimaður á þessu sviði hérlendis er t.a.m.: „Þrátt fyrir að 

samtímafólk einstaklinga með þroskahömlun fordæmi þessar hugmyndir, 

t.d. kynbótastefnuna og aðgerðir þær sem hún leiddi af sér,  þá lifir enn í 

gömlum glæðum og stutt er í fordóma gegn fötluðum í samfélögum 

nútímans” (Rannveig Traustadóttir, 2008).  

____________________________________________________________________ 
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Lokaorð 
 

Ég er sannfærð um að með aukinni þekkingu og skilningi á aðstæðum 

seinfærra foreldra og fjölskyldna munu skapast jákvæðari viðhorf í 

samfélaginu, en til að svo megi verða þarf að auka fræðslu til fagaðila, 

auka aðkomu þroskaþjálfa og auka foreldrafræðslu svo stuðningur megi 

leiða til farsælla barnauppeldis. Ekki er hægt að fjalla um seinfærar 

fjölskyldur án þess að velta upp sínum eigin fordómum, og óöryggi, 

varðandi málefnið. Vinnan við þessa ritgerðarsmíð var mér afar holl og 

vakti mig til umhugsunar um hvaða áhrif mismunandi viðhorf, lífsgildi og 

menning hafa á tilveru okkar, og samferðafólks okkar.  Að líta á heiminn 

frá öðru sjónarhorni en mínu eigin vekur upp hjá mér forvitni á að 

kynnast og fræðast betur um heim sem fer fram hjá okkur flestum – heim 

seinfærra foreldra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eru augu allra á okkur?                                                                Lokaverkefni til B.A. prófs 

                   

_____________________________________________________________________ 

36 

Heimildaskrá 

 
Alþingi. (2001). Beiðni um skýrslu. Sótt 15. mars 2008 af vefslóð, 

http://www.althingi.is/altext/126/s/0277.html  
 
Bragi Guðbrandsson. (1993). Ný lög um málefni fatlaðra. 

Sveitastjórnarmál, 53 (1), 26-32. 
 
Bragi Guðbrandsson. (2006). „Hvar þrengir að?” Sótt 3. febrúar 2008 af 

vefslóð, 
http://redcross.is/redcross/upload/files/hvar_threngir_ad/bragi_malthing
_rki.doc 

 
Dawson, Steve. (2000). Empoverment within services: A comfortable 

delusion. Í P. Ramcharan, G.Roberts, G. Frant, J. Borland (Ritstj.), 
Empoverment in every day life; Learning disability (bls. 100-125). 
London: Jessica Kingsley.  

 
Dóra S. Bjarnason. ( 2001). Af sjónarhóli félagsfræða og fötlunarfræða. Er 

lífið þess virði að lifa því fatlaður? Læknablaðið, 87/ Fylgirit, 
bls.42.  

 
Dóra S. Bjarnason. (1991). Á blöndun og normalisering við um alla? 

Þroskahjálp 1. tbl. 13 árg., bls.9-12. 

Dóra S. Bjarnason. (2003). Fullorðinshlutverk og fötlun. Rannveig 
Traustadóttir (Ritstj.), Fötlunarfræði - Nýjar íslenskar rannsóknir 
(bls. 153-175). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2006). Mótum framtíð. Þjónusta við 
fötluð börn og fullorðna 2007-2016. Sótt 5. janúar 2008 af vefslóð, 
http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/thjonusta_f/framtidarsyn.
pdf  

 

Friðrik H. Jónsson. (1993). Sálfræðibókin. Hvað eru viðhorf? (bls. 321-
328). Ritstjórar Hörður Þorgilsson og Jakob Smári. Reykjavík, Mál 
og menning.  

Guðrún V. Stefánsdóttir. (2006). „Ég hef svo mikið að segja” Rannveig 
Traustadóttir (Ritstj.), Fötlun. Hugmyndir og aðferðir á nýju 
fræðasviði (bls.146-183). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Guðrún V. Stefánsdóttir. (2003). Lífssaga Ragnheiðar Guðmundsdóttur. 
Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Fötlunarfræði: Nýjar Íslenskar 
rannsóknir (bls. 175-195). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  



Eru augu allra á okkur?                                                                Lokaverkefni til B.A. prófs 

                   

_____________________________________________________________________ 

37 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2005).  Fjölskyldur seinfærra foreldra: hvað 
eflir – hvað hindrar? Sótt 3 mars 2008 af vefslóð,  
http://www.fotlunarfraedi.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/100
8265/opinb.fyrirl.HBS.ppt#256,1, 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2003).  Sanngjarnt tækifæri. Í Rannveig 
Traustadóttir (Ritstj.), Fötlunarfræði: Nýjar Íslenskar rannsóknir 
(bls. 72-91). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (e.d.). Seinfærir foreldrar barna með 
sérþarfir. Sótt 25. janúar 2008 af vefslóð, 
http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/HtmlPages/HannaBjorg/$file/H
annabjorg.pdf  

 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2006). Valdefling: Glíma við margrætt 

hugtak. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.). Fötlun: Hugmyndir og 
aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 66-81). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir. ( 1997). Þroskaheftar konur og 

móðurhlutverkið. Óbirt B.A ritgerð: Háskóli Íslands, 
Félagsvísindadeild.  

 
 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir. (2001). 

Ósýnilegar fjölskyldur (bls. 10-175). Háskólaútgáfa. Reykjavík.  
 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir. (1998). 

Umdeildar fjölskyldu. Félagsvísindastofnun, Reykjavík.  
 
Hrefna K. Óskarsdóttir. (2007). Ungt fatlað fólk: Jöfn tækifæri til að lifa 
sjálfstæðu lífi. Þroskahjálp 1. tbl., bls.11-12. 
 
Katrín Fjeldsted. (e.d.). Sótt 15 febrúar 2008 af  vefslóð, 

http://www.althingi.is/altext/127/O4/r17142719.sgml  
 
Llewelyn G. (1994). „ Being a Parent with Intellectual Disability: A Battle 

Against The Odds”. Family Support and Service Project. Sótt 5. 
febrúar 2008 af vefslóð, 
http://www3.fhs.usyd.edu.au/fssp/parents/our_research/wellbeing.htm
#wellbeing3 

 
Lög um fávitahæli nr. 18/1936. 
 
Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 
 
Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 
 
 
 

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 
fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr.25/1975.  



Eru augu allra á okkur?                                                                Lokaverkefni til B.A. prófs 

                   

_____________________________________________________________________ 

38 

Margrét Margeirsdóttir. (2001). Fötlun og samfélag. Reykjavík: 
Háskólaútgáfa.  

        Nirje, Bent. (1980). The Normalization principle. Í R. J. Flynn & K. E. 
Nitch (1980). Normalization, social integration, and community 
service (bls. 31-49). Baltimore; University press.   

Rannveig Traustadóttir. (2008). „Af hverju er fólk á móti fötluðum?“. Sótt  
4. febrúar af vefslóð, http://visindavefur.is/?id=1686 

Rannveig Traustadóttir. (1991). Fatlaðar konur: Hin tvöfalda mismunun. 
Tímaritið Þroskahjálp,2, 8-15. 

 
Rannveig Traustadóttir. (2005). Fötlunarfræði ný viðhorf til fatlaðra. Sótt 

3 febrúar 2008 af vefslóð, 
http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/HtmlPages/Glaerur_2005/$file/
R.T_F%C3%B6tlunarfr%C3%A6di.ppt#307  

Rannveig Traustadóttir. (2003). Fötlunarfræði. Sjónarhorn, áherslur og 
aðferðir á nýju fræðasviði. Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), 
Fötlunarfræði - Nýjar íslenskar rannsóknir (bls. 17-51). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan.  

Rannveig Traustadóttir. (2006). Í nýjum fræðaheimi - Upphaf 
fötlunarfræða og átök ólíkra hugmynda. Rannveig Traustadóttir 
(Ritstj.), Fötlun. Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði ( bls. 13-
36). Reykjavík:Háskólaútgáfan. 

Ríkisendurskoðun. (2002). Sólheimar í Grímsnesi. Sótt 5 febrúar 2008  af 
vefslóð, 
  http://rikisend.althingi.is/files/skyrslur_2002/solheimar.pdf  9-70. 
 
Stefán Pálsson. (2001). Þjóðernishreinsanir í Skandínavíu. Sótt 15. 

febrúar 2008 af  
http://www.murinn.is/eldra_b.asp?nr=53&gerd=Hledsla&arg=2 

 
Sæunn og Kristín Njálsdætur. (2002). Ósýnilegar fjölskyldur. Tímaritið 

Þroskahjálp, 1. tbl., bls. 20-24. 
 
Unnur B. Karlsdóttir. (1998). Mannkynbætur: Hugmyndir um bætta 

kynstofna hérlendis og erlendis á 19. og 20. öld (bls. 63-119). 
Reykjavík: Sagnfræðistofnun, Háskólaútgáfan.  

 
Utanríkisráðuneytið. (2008). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna. Sótt 9. febrúar af vefslóð, 
http://www.utanrikisraduneyti.is/utanrikismal/IslandSth//nr/2403 

 



Eru augu allra á okkur?                                                                Lokaverkefni til B.A. prófs 

                   

_____________________________________________________________________ 

39 

Vilborg Jóhannsdóttir. (2001). Markmið og mælingar: Þróun mælikvarða á 
árangur í félagslegri þjónustu við fólk með fötlun (bls. 33-60). Óbirt 
meistaraprófs ritgerð: Kennaraháskóli Íslands.  
 
 

Wolfensberger, W. (1998). A brief introduction to social role valorization: A 
high-order concept for addressing the plight og societally devalued 
people, and for structuring human services (bls. 30-43) (3.útg.). New 
York; Syracuse, Training institute. 

 
Þórunn Sveinbjarnardóttir. (e.d.). Sótt 5 febrúar 2008 af vefslóð, 

http://www.althingi.is/altext/127/04/r17141253.sgml. 
 
Þorsteinn Vilhjálmsson. (2008). „Hvernig sýndi Darwin fram á 

þróunarkenninguna?“ Sótt 5. febrúar 2008 af vefslóð, 
http://visindavefur.is/?id=2364.  

 
Þórarinn Þórarinsson. ( 2008, 10. mars). Gerðu ekkert með skýrsluna. 

D.V. 46. tbl. 98.árg., bls. 6-7.  
 
 
 


