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Ágrip  

Þessi greinargerð er tíu eininga lokaverkefni til B.A.-prófs í þroskaþjálfafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er í tveimur hlutum, annars vegar er 

um að ræða fræðilega umfjöllun er varðar hugmyndir um hugtakið aðgengi með 

hliðsjón af lögum og reglugerðum auk helstu hugtökum innan fötlunarfræðarinnar 

um þessar mundir eins  og sjálfstætt líf, eðlilegt líf, skilgreiningar og sjónarhorn á 

fötlun, sjálfræði, valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt auk hugmyndanna um seiglu og 

lært hjálparleysi. Hins vegar hver fylgir verkefninu einnig lítið ljóðakver. Þar er 

raunverulegum aðstæðum fatlaðs fólks lýst í bundnu máli með skírskotun í þá 

árekstra sem fatlað fólk lendir í í sínu daglega amstri. Safnað var frásögnum með 

tölvupóstsendingum á nokkra einstaklinga með fötlun. 

Markmið verkefnisins í heild er að fjalla um þann misbrest sem svo víða er að 

finna í aðgenginsmálum þrátt fyrir skýrt lagaumhverfi. Ástæða þess að ljóðaformið 

varð fyrir valinu er helst sú að slíkt hefur ekki verið gert áður,svo við höfundar vitum 

til. Það er okkar von að ljóðin hafi það í för með sér að sá sem les þau átti sig betur á 

þeim veruleika sem margt fatlað fólk býr við í athöfnum daglegs lífs. Þá spillir ekki 

fyrir ef ánægja vakni einnig við lesturinn þar sem á stöku stað er reynt að yfirbragðið 

í léttari kantinum. 
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Formáli 

Verkefni þetta er metið til 10 eininga til BA prófs í Þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands. Viðfangsefni verkefnisins er aðgengi fatlaðs fólks að samfélaginu sem sett er 

fram með fræðilegri greinagerð auk handriti af ljóðabók þar sem raunverulegum 

aðstæðum eru gerð skil í bundnu máli. 

 Leiðbeinendur við gerð verkefnisins voru þau Telma Kjaran, þroskaþjálfi og 

lýðheilsufræðingur, sem hafði umsjón með fræðilegri umfjöllun, og Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson, aðjunkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem veitti 

bragfræðilega leiðsögn. Þeim kunnum við bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og 

umburðarlyndi 
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Inngangur 

 

Það getur ekki talist annað en sjálfsögð mannréttindi að hafa aðgang að því samfélagi 

sem maður býr í hverju sinni. Ekki einungis gæti það talist til heilbrigðrar skynsemi 

heldur er það tryggt í lögum og reglugerðum að tekið skuli tillit til mismunandi þarfa 

einstaklinga. Í lögum um mannvirki nr. 160/2010 kemur m.a annars fram að fólki á 

ekki að vera mismunað um aðgengi og almenna notkun mannvirkja á grundvelli 

fötlunar, skerðinga eða veikinda og það á að geta með öruggum hætti komist inn og 

út úr mannvirkjum, jafnvel við óvenjulegar aðstæður, t.d. í eldsvoða. Hugtakið 

aðgengi nær þó lengra en til umræðu um byggingar og að teknu tilliti til 

hreyfihamlaða einstaklinga. Meðal þess sem einnig þarf að taka mið af við hönnun 

og skipulagningu er dvergvöxtur, sjónskerðing, herynarskerðing, þroskaskerðing, 

astmi og ofnæmi,öldrun og geðraskanir (Jón Ólafur Ólafsson,Sigurður Einarsson, 

Anne Grethe Hansen, Björk Pálsdóttir, Carl Brand & Ólöf Ríkarðsdóttir, 2002). 

 Þessi greinargerð, ásamt meðfylgjandi beinagrind að ljóðabók sem finna má 

aftast í þessu skjali undir viðauka II, miðar að því að skilgreina hugtakið aðgengi og 

setja það í samhengi við raunverulegar aðstæður fatlaðs fólks með hliðsjón af 

ríkjandi hugmyndafræði.  

  Fyrst verður fjallað um hvers vegna ljóð eru góð leið til að koma á framfæri 

boðskap. Þá verður aðgengi skilgreint og lagaumhverfið skoðað í öðrum kafla og í 

þeim þriðja verður vikið að sjónarhornum og skilningi á fötlun. Það skiptir máli 

hvernig augum fötlun er séð einkum vegna viðurkenningar gagnvart samfélaginu og 

þar með í baráttunni að bættari stöðu fatlaðs fólks almennt. Í fimmta kafla er komið 

inn á þá hugmyndafræði sem mikilvæg er í réttindabaráttu fatlaðs fólks. Þar er rætt 

um hugtökin eðlilegt líf og sjálfstætt líf, sjálfræði, sjálfsákvörðunarrétt og 

valdeflingu, lært hjálparleysi og seiglu. Að lokum verður vikið að boðskap ljóðanna 

áður en niðurstöður eru teknar saman í niðurlagi. 

 Ástæður þess að við höfundar bregðum fyrir okkur skáldskapnum í nálgun 

okkar er einkum sú að það er óhefðbundin leið á þessum vettvangi og því tilvalin leið 

til að teikna upp raunverulega aðstæður fatlaðs fólks. Uppistaða ljóðanna byggja á 

frásögum nokkurra fatlaðra einstkalinga og endurspegla þannig þeirra aðstæður auk 
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þess sem sum byggja eingöngu á efni fræðanna. Frásagnirnar má finna í viðauka I í 

verkefninu. 

 Ljóðin eru hugsuð fyrir almenning með það að leiðarljósi að þau veki 

lesandann til umhugsunar um þá stöðu sem fatlað fólk finnur sig oft í. Þannig er 

möguleiki á að skilningur lesenda í garð fatlaðs fólks rýmki. Þótt aðstæðurnar geti oft 

á tíðum verið óheppilegar og fullkomlega óboðlegar þá geta þær einnig verið 

spaugilegar. Kjarni ljóðanna er því sitt á hvað alvarlegur og háðslegur. 

 Hugmyndin er sú að þessi ljóð séu eins konar þróunarverkefni og þetta því 

einungis byrjunin á því. Við komum til með að halda úti síðu á Facebook undir 

nafninu „Ljóð eru góð“ þar sem fólki gefst tækifæri á að veita endurgjöf, segja álit og 

taka þátt og því ekki bundið við okkur höfunda eingöngu. Með því móti má halda 

verkefninu áfram svo lengi sem Ísland er tengt við internetið eða facebook dettur 

ekki úr tísku. 
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1 Ljóð/vísur til að koma á framfæri boðskap 

Það er mun einfaldara að útskýra hverju ljóð skilar til lesendans frekar en að 

skilgreina hvað ljóð er. Ljóð geta komið inn á og lýst tilfinningum á öllum skalanum 

sem lesandi áttar sig ekki á fyrr en að lestri loknum. Ljóð geta þannig verið allt frá 

dramatískri frásögn í bundnu máli yfir í það að vera uppfull af gríni sem vekur hlátur 

og gleði hjá þeim sem heyra þau (Cullinan og Galda, 1994). Ljóð og vísur eru oft 

afar sjónrænar og höfða oftar en ekki til heyrnar- og lyktarskyns eða til tilfinninga og 

kennda af hugrænum toga (Njörður P. Njarðvík 1982). Ljóð eru alla jafna beinskeytt 

og skorinort með afmörkuðu umfjöllunarefni. Einkenni ljóða eru oft hefðbundin, eins 

og rím, stuðlar, höfuðstafir og þess háttar. Engin algild regla er til um það hvernig 

ljóð eiga að vara. Ljóð einkennast því oft af tíðaranda, tilfinningum og öðrum 

huglægum gildum (Njörður P. Njarðvík,1982).  

 Ljóð eru á margan hátt nytsamlegt fyrirbæri til að reyna á hugarflug og 

skilning fólks á menningarlíf hverrar þjóðar. Þess vegna geta ljóð fært lesandann í 

skilning um samfélagsleg málefni hvort heldur þau eru jákvæð eða neikvæð. Þannig 

eru ljóð ekki einungis list heldur er það einnig ákveðin list fyrir lesandann að túlka 

ljóð. Ljóðlistin gerir kröfur bæði til þeirra sem skapa hana en ekki síður til þeirra sem 

neyta hennar, sambandið er á ákveðin hátt gagnvirkt. Hornsteinn hennar er sjálft 

tungumálið og ætti hvert og eitt ljóð að fá að standa með sjálfu sér óáreitt sem 

sjálfstætt listaverk  (Baldur Ragnarsson,1983). 

 Þegar ljóð er samið er verið að koma einhvers konar skilaboðum eða 

tilfinningum til lesenda sem þó þarf ekki að endurspegla skoðanir eða tilfinningar 

lesenda. Ljóðið herjar á ákveðin skynjunarsvið og er það þeirra að leggja sinn eigin 

skilningi og njóta. Kveðskapur getur varpað ljósi á og skilgreint tilfinningar og um 

leið aukið skilning lesandans á fólki, hlutum, málefnum o.s.frv. ásamt því að hann 

vekur nýjar hugmyndir í huga fólks og getur þar með orðið að snjóbolta sem á eftir 

að rúlla áfram og stækka (Kolbrún Sigurðardóttir, 1986). Þess vegna má segja að ljóð 

og vísur séu leið höfundar til að koma hugmyndum frá sér sama á hvaða formi hann 

kann að velja,aðferðirnar og bragarhættir eru mýmargir. Höfundurinn getur kosið að 

setja það fram samkvæmt bragfræðilegum reglum, eftir frjálslegu formi eða valið 

dæmigerðan meðalveg. 
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 Í ljóðum er skáldið gjarnan að fjalla um sannleika lífsins, fjallar um 

hversdagslega atburði sem auðveldar lesandanum að samsvara sig með. Sterkar 

merkingar einkenna gjarnan ljóð hvort sem það er með eða án hrynjanda. Ef skoðað 

er hvernig ljóð börn kjósa helst má sjá að þau sækja mest í ljóð sem innihalda 

hrynjanda og mikið rím, eru stutt og hnitmiðuð. Jafnframt kjósa börn flest að ljóð séu 

samtímaljóð þannig að þau eigi auðveldara með að tengja við sjálft sig því þannig 

skilja þau það betur auk þess sem það hjálpar enn frekar til ef ljóðið er skoplegt. Rím 

er ekki skylda í kveðskap en tilhneigingin hefur verið sú að rímaður og takfastur texti 

festir gjarnan betur í minni (Cullinan og Galda, 1994). 

 Ástæða þess að komið er inn á hvernig ljóð börn kjósa helst er einkum sú að 

hugmyndin með ljóðunum er sú að allir geti lesið og skilið það sem fjallað er um. 

Textinn er hugsaður sem stuttur og rímaður og fjallar um raunverulegar aðstæður og 

eru ekki fjarlægar hugleiðingar okkar höfunda. Þannig ætti tenging lesenda að 

auðvelda skilning á umfjöllunarefninu. Með því að sem breiðastur hópur er fær um 

að lesa og skilja ljóðin, þeim mun aðgengilegri eru þau. Í næsta kafla er einmitt velt 

því upp hvað aðgengi merkir og hversu vítt það hugtak raunverilega er. 
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2 Aðgengi, hvað er það? 

Í íslenskri orðbók merkir orðið aðgengi aðgangur, möguleiki til aðgangs og orðið 

aðgengilegur merkir þá auðveldur viðureignar, auðnotaður. Eitthvað sem gott er að 

komast að. Sanngjarn og viðunandi (Mörður Árnason, 2002).  Á þessum orðum má 

glöggt skilja að aðgengi vísar í eitthvað sem fólk þarf að komast að eða notast við. Í 

raun liggur það í orðinu sjálfu að vera eitthvað sem hægt er að ganga að bókstaflega, 

án hindranna. Þar með einskorðast ef til vill orðið við þá sem eru hreyfihamlaðir og 

geta að þeim sökum ekki komist hvert sem er þar sem unhverfið gerir ekki ráð fyrir 

þeim með tilliti til aðgengis eða öllu heldur skorts á aðgenginu. Hugtakið nær hins 

vegar lengra og hefur í gegnum tíðin þróast frá þessari bókstaflegu merkingu yfir í 

allt það sem samfélagið þarf að standa skil á til að koma til móts við þær fjölmörgu 

og ólíku þarfi sem fólk með skerðingar kann að hafa. Einnig svo það geti verið 

þátttakendur að fullu og til jafns við aðra hvort heldur er til atvinnu, menntunar, 

tómstunda, ferðalaga o.s.frv. Auk þess er aðgengi að upplýsingum grundvallarréttur 

allra í lýðræðisríkjum, íbúunum sjálfum og ríkjunum til hagsbóta 

(Mannréttindaskrifsta Íslands,e.d). 

 Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir í 

formálsorðum í lið v) að aðildarríki viðurkenna gildi þess að fötluðu fólki sé tryggt 

aðgengi að hinu efnis-, félags-, efnahags- og menningarlega umhverfi, njóti 

heilbrigðis og menntunar og aðgengis að upplýsingum og samskiptamiðlum til þess 

að það megi njóta allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls (Samningur um réttindi 

fatlaðs fólks, 2009).  Aukinheldur kemur fram í 9.gr samningsins að aðildarríkin 

skulu: 

a) gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðu fólki kleift að lifa 

sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt í mannlífinu á öllum sviðum, þ.e. ráðstafanir 

sem miða að því að tryggja fötluðu fólki aðgang, til jafns við aðra, að hinu 

efnislega umhverfi, að samgöngum, að upplýsingum og samskiptum, þ.m.t. 

upplýsinga- og samskiptatækni og kerfi þar að lútandi, og að annarri aðstöðu og 

þjónustu sem almenningi er opin eða látin í té, bæði í þéttbýli og dreifbýli. 

Fyrrnefndar ráðstafanir, sem felast m.a. í því að staðreyna og ryðja úr vegi 

hindrunum og tálmum sem hefta aðgengi, skulu meðal annars ná til bygginga, 

vega, samgangna og annarrar aðstöðu innan dyra sem utan, þ.m.t. skólar, 

íbúðarhúsnæði, heilbrigðisþjónusta og vinnustaðir 
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b) upplýsinga- og samskiptaþjónustu og annarrar þjónustu, þ.m.t. rafræn 

þjónusta og neyðarþjónusta.  

Þá stendur jafnframt að samningsaðilar skulu og gera viðeigandi ráðstafanir:  

a) til þess að þróa, útbreiða og fylgjast með því að lágmarkskröfur og 

leiðbeiningar um aðgengi að aðstöðu og þjónustu, sem almenningi er opin eða 

látin í té, séu uppfylltar,  

b) til þess að tryggja að einkafyrirtæki, sem bjóðafram aðstöðu og þjónustu, sem 

er almenningi opin eða látin í té, taki mið af aðgengi fyrir fatlað fólk frá öllum 

hliðum,  

c) til þess að bjóða fram fræðslu fyrir hagsmunaaðila um aðgengismál sem varða 

fatlað fólk,  

d) til þess að setja upp í byggingum og annarri aðstöðu, sem er almenningi opin, 

skilti með blindraletri og í þeirri mynd að fatlaðir eigi auðvelt með að lesa og 

skilja það sem á þeim stendur,  

e) til þess að láta í té ýmiss konar beina aðstoð og þjónustu milliliða, þ.m.t. 

fylgdarmanna, lesara og faglærðra táknmálstúlka, með það að markmiðiað 

auðvelda aðgengi að byggingum og annarri aðstöðu sem almenningi er opin,  

f) til þess að stuðla að því að fatlað fólk fái notið annars konar viðeigandi 

aðstoðar og þjónustu sem tryggir því aðgang að upplýsingum,  

g) til þess að greiða fyrir aðgangi fatlaðs fólks að nýrri upplýsinga- og 

samskiptatækni og kerfum þar að lútandi, m.a. Netinu,  

h) til þess að stuðla að hönnun, þróun, framleiðslu og dreifingu aðgengilegrar 

upplýsinga- og samskiptatækni og kerfum þar að lútandi á frumstigi til þess að 

slík tækni og kerfi verði aðgengileg á sem lægstu verði.  

(Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2009)   

 Í bókinni Aðgengi fyrir alla: handbók um umhverfi og byggingar er 

greinarmunur gerður á þörfum fólks og eru sérþarfir flokkaðar niður í nokkra flokka 

(Jón Ólafur Ólafsson,Sigurður Einarsson, Anne Grethe Hansen, Björk Pálsdóttir, 

Carl Brand & Ólöf Ríkarðsdóttir , 2002). Meðal þess sem getið er um er að taka þurfi 

tillit til við hönnun og skipulagningu er hreyfihömlun, dvergvöxtur, sjónskerðing, 

herynarskerðing, þroskaskerðing, astmi og ofnæmi,öldrun og geðraskanir   Þar með 

er skilningurinn á aðgengi teygður yfir allar athafnir mannsins og kunni umhverfið 

að hamla mönnum frá því að njóta þeirra sakir skerðingar hefur ekki verið hugað að 

aðgengi fyrir alla hópa sama í hvaða formi það kann að vera. 

 „Með lögum skal land byggja“ stendur einhver staðar og það er jafn gilt í 

umræðunni um aðgengismál enda þjóðfélagslegt mein sé því ábótavant. Aðgengi á 

sér skjól í nafni laganna eins og sjá má á næstu síðum. 
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2.1 Hvað segja lög og reglugerðir 

Hægt er að grípa til nokkurra laga og reglugerða þegar mál eins og aðgengismál eru 

skoðuð sem og samnings Sameinuðu þjóðanna eins og greint var frá hér að framan. Í 

lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, með síðari breytingum, kemur fram að 

skilgreining og markmið séu að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör 

á við aðra þjóðfélagshópa og skapa þeim þannig skilyrði til að lifa sem eðlilegustu 

lífi. Sá á rétt á þjónustu samkvæmt lögunum sem er andlega eða líkamlega fatlaður 

og þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim sökum.  

 Í 8. gr. er fjallað um að veita skuli fötluðu fólki þjónustu sem hafi það að 

augnamiði að það geti lifað í eðlilegu samfélagi við aðra. Þjónustan skal veitt eftir 

því hvernig best hentar hverju sinni og skal miðast við þarfir fatlaðs fólks fyrir 

þjónustu á heimilum sínum svo það geti verið sjálfstætt við heimilishald en einnig til 

hæfingar, endurhæfingar, atvinnu, sálfræði þjónustu, ráðgjafar og til félagslegs 

stuðnings til þess að geta notið tómstunda og menningarlífs. Þá segir í 9.gr að 

þjónustustofnanir.sbr hæfinga-/endurhæfingastöðvar, dagvistastofnanir, verndaðir 

vinnustaðir og skammtímavistanir skulu starfræktar á hverju svæði til að auka 

sjálfstæði fólks. Jafnframt er í 10 gr. talað um búsetumál hvar fram kemur að fatlað 

fólk á að eiga kost á félagslegri þjónustu sem gerir því kleift að búa á eigin heimili og 

húsnæðisúrræðum í samræmi við þarfir þess og óskir eftir því sem kostur er. 

 Í kafla um ferlimál og ferðaþjónustu kemur fram í 34 gr. að sveitarfélög þurfi 

m.a að vinna að endurbætum á aðgengi opinberra bygginga og þjónustustofnanna í 

samræmi mannvirkja- og skipulagslaga. Loks segir í 35 gr. að fatlað fólk eigi rétt á 

ferðaþjónustu geti þeir ekki nýtt sér einkafarartæki til að stunda atvinnu, nám eða 

tómstundum (lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992) 

  Eins og sjá má á þessu eiga þessi sérlög að stuðla að sjálfstæði fólks og miða 

að því að allir, þrátt fyrir hamlanir, geti lifað sem eðlilegustu lífi en nánar er vikið að 

hugmyndum þess efnis hér á eftir. Þau eru þó loðin ein og sér en sé litið á lög um 

mannvirki nr. 160/2010 má meðal annars lesa í 2 gr. um gildissvið að lögin gildi um 

öll mannvirki sem reist eru á landi, ofan eða neðan jarðar. Þau eigi að tryggja 

aðgengi fyrir alla sem merkir, samkvæmt 3 grein:  

að fólki sé ekki mismunað um aðgengi og almenna notkun mannvirkja á 

grundvelli fötlunar, skerðinga eða veikinda og það geti með öruggum hætti 

komist inn og út úr mannvirkjum, jafnvel við óvenjulegar aðstæður, t.d. í 

eldsvoða. Jafnframt séu sjónarmið algildrar hönnunar höfð að leiðarljósi 

við hönnun bygginga og umhverfis þeirra“. 
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Með algildri hönnun er átt við „hönnun framleiðsluvara, umhverfis, áætlana og 

þjónustu sem allir geta nýtt sér, að því marki sem aðstæður leyfa, án þess að koma 

þurfi til sérstök útfærsla eða hönnun. Algild hönnun útilokar ekki hjálpartæki fyrir 

fatlaða sé þeirra þörf“.  Á þessu má skilja að öll mannvirki sem reist eru, ekki aðeins 

opinberar byggingar, skuli koma til móts við ólíkar þarfir fólks innan sem utandyra. 

Sami hljómur er í skipulagslögum nr.123/2010 sem og byggingareglugerð nr. 

112/2012. Samkvæmt þessari upptalningu eru engin vandamál, allir komast þangað 

sem þeir vilja þegar þeir vilja óháð atgervi með sem minnstri utanaðkomandi aðstoð. 

Eins og sjá má virðist lagaumhverfið og reglugerðir taka mið af ólíkum þörfum fólks 

til að geta tekið þátt í samfélaginu eins og aðrir. Það er þó með ólíkum hætti  hvernig 

hugtakið „fötlun“ eða „fatlaður“ er skilgreint og ekki eru allir á eitt sáttir með hvað er 

orsök og hvað afleiðing fötlunar til dæmus.  Í næsta kafla er vikið að þessum atriðum 
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3  Sjónarhorn á fötlun 

Það er að tala um fötlun er líklega of almenn orðnotkun og loðin. Ekki aðeins heyra 

undir hugtakið ótal tegundir heldur einnig er skilgreiningin víðtæk og á ólíkum 

pólum eins og núna verður komið inn á 

 Sjónarhorn á fötlun skiptist einkum í tvo flokka. Annars vegar hið 

læknisfræðilega og svo það félagslega hins vegar. Læknisfræðilega sjónarhornið 

lítur, eins og orðið gefur tilefni til, á fötlun eins og eitthvað sem ekki er heilbrigt 

líkamlegt eða andlegt ástand. Sá sem er fatlaður er bilaður og umfram allt þarf að 

laga viðkomandi sem frekast er hægt. Fötlunin er hans sjálfs út frá hans galla eða 

sjúkdómi án þess að umhverfið hafi um það nokkuð að segja (Rannveig traustadóttir, 

2004). Félagsfræðilega sjónarhornið sér fötlun hins vegar allt öðrum augum. Það er 

uppsprottið sem gagnrýni á hið læknisfræðilega. Það hugar að því að samfélagið 

þurfi að laga sig að aðstæðum fólks en ekki öfugt eins og í læknisfræðilega 

sjónarhorninu. Þess vegna er áherslan ekki á að laga eða breyta fólkinu sjálfu heldur 

umhverfinu, í því eru hindranirnar sem stuðla að fötlun fólks sem lifir við einhvers 

konar skerðingu. Breska félagslega líkanið tekur skilgreininguna enn lengra og 

flokkar skerðingu og fötlun í tvo flokka. Þannig er skerðingin hin líkamlega, andlega 

og sálræna ástand einstaklingsins en fötlunin er vísan í þær takmarkanir sem 

samfélagið setur þessum hópi. Þannig er það að samfélagið fatlar einstaklinga en 

ekki öfugt (Rannveig Traustadóttir, 2004). Að endingu er enn eitt sjónarhornið og er 

það kennt við norræna tengslaskilninginn á fötlun. Með honum lítur séð að fötlun 

mótast með samspili umhverfis og  einstaklings. Ekki er hægt að líta einungis á 

annan hvorn þar annar orkar á hinn (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 Norski prófessorinn Jan Tössebro hélt því fram að hægt væri að greina 

sameiginlegar hugmyndir sem hann taldi að einkenndist af áherslunni á tengsl hinnar 

fötluðu manneskju við umhverfið. Hann lagði áherslu á þrjú meginatriði. Í fyrsta lagi 

að fötlun væri ósamræmi milli einstaklings og umhverfis. Það er að umhverfið gerði 

ekki ráð fyrir fólki með skerðingar. Í öðru lagi að fötlun væri bundin við aðstæður. 

Það er að aðstæður stjórni því hvort og hversu mikið skerðing viðkomandi fatlar 

hana. Í þriðja lagi að fötlun sé afstæð. Þannig er það misjafnt til dæmis eftir löndum 

og stofnunum hversu mikið, eða yfir höfuð hvort, einstaklingur telst fatlaður. Ólík 
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skilgreining og skilningur gerir það að verkum að ekki er á vísan að róa (Rannveig 

Traustadóttir, 2006) 

3.1 Skilningur á fötlun 

Það er eitt að skilgreina hugtakið en það er svo annað hvaða skilning fólk leggur í 

skilgreininguna. Allirí veröldinni munu finna fötlun einhvern tíman á lífsleiðinni. 

Hún er sjálfkrafa hluti af mannlegu ástandi hvort heldur til lengri eða skemmri tíma.  

Samkvæmt World Report on Disability er líklegt talið að um einn milljarður manna, 

sem er um 15% alls mannkyns, lifi við fötlun hverji sinni (World Health 

Organization, 2011). Þannig mætti gera ráð fyrir að sú prósentutala komi til með að 

hækka hægt og bítandi þar sem fólk lifir almennt lengur og eftir því sem fleiri eru 

aldraðir þeim mun meira fjölgar í hópi fatlaðra. 

 Skilgreining á hugtakinu fötlun hefur tekið mörgum breytingum í gegnum 

tíðina og er þar að auki breytileg á millli landa og stofnanna til dæmis. Burnett og 

Baker (2001) fjölluðu um mismuninn á skilgreiningu hugtaksins hjá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) annars vega og stofnunarinnar ADA 

(Americans with Disabilities) hins vegar. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofn- 

uninni er fötlun skilgreind eftir því hvort það hafi hlotið skaða (e. impairment), sé 

með örorku (e. disability) eða svonefndan ágalla (e. handicap). Að vera með skaða á 

við um fólk sem glímir við lang- eða skammvinn veikindi sem geta verið sálfræðileg 

eða tengd hreyfigetu eða orsakast af líffræðilegum ástæðum. Örorka nær yfir fólk 

sem á í veikindum sem leiðir af sér skerta hreyfigetu sem ekki getur talist eðlileg. 

Ágalli er svo sú tegund fötlunar  þar sem misjafnt er hvernig viðkomandi 

einstaklingur upplifir ókosti fötlunarinnar. Það getur verið háð aldri, og/eða kyni 

viðkomandi sem og félags- og menningarlegum þáttum og á þar með tengingu við 

félagslega skilninginn sem greint var frá héra að framan.  

 ADA aftur á móti talar um að fötlun náir yfir alla þá sem glíma við geð- og 

líkamlega vanheilsu, alvarlega sjúkdóma eins og krabbamein, óbærilega verki í 

líkamanum, fólk sem hefur sýnilega brunaáverka auk beinbrota og tognanna. Eins og 

sjá má á ADA skilgreiningin við um alla þætti sem geta hindrað einstaklinginn við að 

sinna sínum daglegu verkum sökum heilsubrests af hvaða toga sem er. Þannig er því 

í raun haldið fram að ef svo er ástatt þá munu meira og minna allir upplifa fötlun á 

eigin skinni einhvern tíman á lífsleiðinni. (Burnett og Baker, 2011). Í svipaðan streng 

taka Yau, McKercher og Packer (2004)  en samkvæmt þeim má tala tala um að 
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fötlun geti verið meðfædd eða áunnin en einstaklingur getur orðið fatlaður allt frá 

einni nóttu eða til langframa. Jafnframt er fötlun einnig talin eiga við um alla þá sem 

eru hreyfihamlaðir, líkamlega- og andleg veikindir sem og þeir sem eiga við 

heyrnarvandamál samkvæmt þeim sem verður þó að teljast eilítið loðin skilgreining. 

 Fötlunarhugtakið þarf að skilgreina því að það er vísir að þeim almennum 

mannréttindum sem fatlað fólk þarf til þess að geta lifað sem eðlilegustu lífi. 

Skilningur Sameinuðu þjóðanna er hvað víðtækastur en samkvæmt honum getur fólk 

verið fatlað á margan hátt, bæði andlega og líkamlega svosem vegna taugaskaða eða 

annarra læknisfræðilegra aðstæðna. Að auki heyra geðræn vandamál undir 

skilgreininguna. Bæði er um tímabundna- og langtímafötlun að ræða en fötlun er 

bundin í einstaklingnum sjálfum en ekki í umhverfi hans. Sú skilgreining er í takti 

við þá sem hefur verið í gildir hér á Íslandi gegnum tíðina. Hún er í anda 

læknisfræðilega skilningsins og líkist endurhæfingu.Hún nær til allra sem þurfa á 

sérhæfðri þjónustu eða stuðningi að halda svo sem þeirsem glíma við þroska- og 

hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu og geðfötlun. Þetta gildir líka um þá sem 

fatlast í kjölfar veikinda eða slysa.(Mannréttindastofa Íslands, e.d.). 

  Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fötlun skilgreind 

í formálsorðum og kemur fram í lið e)  ,,sem viðurkenna að hugtakið fötlun er 

breytingum undirorpið og að rekja má fötlun til samspils milli fatlaðra og 

viðhorfstengdra tálma og umhverfishindrana sem koma í veg fyrir fulla og virka 

þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli” (Samningur um réttindi fólks 

með fötlun, 2009).  

 Eins og sjá má er fötlunarhugtakið litið með ýmsum gleraugun en á endanum 

kveður við svipaðan tóm. Það er þó ekki nóg að láta þar staðar numið en svo lengi 

sem viðurkenning fæst á misjöfnum þörfum fólks þá er stefnt í rétta átt. Til þess að  

skilgreindir fatlaðir aðilar geti notið réttætis m.t.t aðgengis er brýnt að færa rök fyrir 

tilvistarrétt þeirra, eins fáranlega og það hljómar, með fræðin að vopni eins og gert 

verður í næsta kafla. 
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4 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður stiklað á stóru yfir nokkur hugtök sem mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir þegar aðstæður fatlaðs fólks eru skoðaðar. Öll umfjöllunin tengist 

hugmyndum um aðgengi með einum eða öðrum hætti eins og nánar verður vikið að á 

viðeigandi stað í umfjölluninni. 

4.1 Hugmyndafræðin um eðlilegt líf 

 

Það er sjálfsagt skilgreiningaratriði hvers og eins hvað getut talist eðlilegt og hvað 

óeðlilegt. Tveir fræðimenn, Bengt Nirje og Wolf Wolfensberger, kváðu sér einna 

fyrstir hljóðs í því samhengi á síðari hluta tuttugusta aldar. 

Skilgreining Bengt Nirje 

 Svíinn Bengt Nirje kom fram með sínar hugmyndir undir lok sjöunda 

áratugar síðustu aldar. Þær gengu út á það að reyna að skapa fötluðum þær aðstæður 

sem voru í gildi í samfélaginu almennt. Hann vildi ekki breyta fötluðum heldur 

umhverfinu sem þeir bjuggu við svo þeir fengju ámóta skilyrði og allir aðrir. 

Umhverfið, samfélagið þarf að koma til móts við þá fötluðu hvort sem það er í formi 

búsetu, tómstunda, atvinnu, menntunnar eða einhvers annars þess sem viðkemur 

almennu lífi. Jafnt skildi yfir alla ganga og fólk metið af verðleikum sínum (Nirje, 

1980). Grundvallarþættir hugmyndafræði eru að fólk með þroskahömlun hafi 

möguleika á að hafa eðlilegt form á hversdeginum, vikunni og árinu. Þannig lagði 

hann áherslu á að fatlað fólk vakni á morgnanna og tæki þátt í ýmsum störfum og 

athöfnum og upplifi mun á vinnustað, heimili og félagsstarfi. Einnig á fólk að upplifa 

eðlilegan aldurshrynjanda, að vera barn, unglingur, fullorðinn og að lokum aldraður 

(Nirje, 1980). Nirje lagði einnig á það ríka áherslu að fólk ætti heimili á einum stað, 

sækti atvinnu á öðrum og stundaði tómstundir á enn öðrum. Því var stofnanavistun, 

sem var vel þekkt á tímum hugmynda hans, andstæð hugsjónum hans. Nirje lagði 

áherslu á innihaldsríkt líf og að fatlaðir, líkt og allir aðrir, ætti að eiga kost á atvinnu 

við hæfi og áhuga og að geta hreyft sig um set á þeim vettvangi eftir tilbreytingu. 

Þeir ættu að fá að njóta hefðbundina fría og fara í ferðalög frá daglegu amstri. Þá 

talaði Nirje fyrir því að nauðsynlegt væri fyrir fatlaða sem væri orðnir fullorðnir að 

flytja að heima og hljóta til þess þjálfun (Margrét Margeirsdóttir, 2001) 
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Skilgreining Wolf Wolfensberger 

Wolfensberger gekk út frá að fötlun væri frávik frá hinu hefðbundna normi 

samfélagsins og því sjálfkrafa á skjön við það. Fatlaðir sjálfir líti þannig á sig. Hann 

taldi að leggja ætti megináherslu á þjálfun og þroska fatlaðra svo þeir gæti komist 

upp virðingarstigann í samfélaginu og verið gildir þátttakendur í því. Hann talaði 

gegn einangrun fatlaðra og vildi blanda saman ólíkum hópum því með slíkri blöndun 

ættu fatlaðir möguleika á félagslegum og andlegum þroska og í kjölfarið komist til 

mennta (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

  Hann útfærði hugmyndi Nirje úr „normaliseringu“ yfir í „social role 

valorization“ sem gæti útleikist sem gildisaukandi félagslegt hlutverk. Wolfensberger 

beindi sjónum sínum að öllum hópum sem áttu undir högg að sækja, ekki einungis 

þroskahömluðum eins og Nirje. Hann vildi að þeir vanmáttugu sæju ekki sjálfa sig 

með augum samfélagsins því það myndi leiða til þess að þau héldust ávallt sem 

annars flokks þjóðfélagsþegnar. Með því að fela þessum hópi velmetin félagsleg 

hlutverk taldi hann að breyta mætti viðhorfum samfélagsins til þeirra 

(Wolfensberger, 1980).  

 Allir eiga möguleika á að læra og þroskast og þess vegna getur samfélagið 

samþykkt fatlað fólk  sé jákvæð virkni þeirra sýnileg því öfugt við neikvæða virkni 

orkar hún sannfærandi. Fái fatlaðir þjálfun til að styrkja sínar sterku hliðar geta þeir 

blandas hinu almenna samfélagi (Wolfensberger, 1985). Hugmyndir Wolfensberger 

voru nokkuð í anda skóla án aðgreiningar eins og hún er í dag en þær hugmyndir 

ganga í stuttu máli út á að grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan 

hátt. Lögum samkvæmt eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum, hvort 

sem það er bóklegt eða verk- og listnámi. Sveitarfélögum ber skylda til tryggja 

nemendum  viðeigandi námstækifæri óháð líkamlegu,andlegu atgevi þeirra eða 

félagslegu og tilfinningalegu ástandi eða málþroska. Það á við um öll börn öllu óháð 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Wolfensberger vildi helst ekki að fatlaðir, og aðrir 

vanmáttugir hópar, umgengjust allt of mikið hvora aðra heldur nær eingöngu þá sem 

talist gætu til viðurkenndra hópa. 
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Undir „eðlilegt líf“ hljóta alltaf að búa forsendur til sjálfstæðis því á þeim tímum sem 

við lifum er sjálfstæði einstaklingsins grunnmannréttindi og fátt eðlilegt við það að 

vera ekki sjálfstæður í aðstæðum sínum, ákvörðunum og hugsun. 

4.2 Sjálfstætt líf  

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf (e. Independent living) varð til í kringum 

félagslegan skilningi á fötlun og er í raun sjálfstætt framhald hugmyndanna um 

eðlilegt líf. Hún felur það í sér að allar manneskjur, óháð eðli og alvarleika 

skerðingar, geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir um sinn eigin hag fái þær yfirhöfuð 

tækifæri til þess. Einnig kveður hún á um að allar manneskjur hafi rétt til að vera við 

stjórnvölin í eigin lífi og verið þannig fullir þáttakendur í samfélaginu rétt eins og 

allir aðrir (Barnes, 2003). Rauði þráðurinn er hugmyndafræðinni er að fatlað fólk, 

óháð aldri og skerðingu, geti ákveðið og valið þá þjónustu sem það fær, hvar það fær 

hana, hvenær, hvernig og hver það er sem veitir hana (Evans, 2001).  

 Breska fræðikonan Jenny Morris (2004), sem sjálf er með hreyfihömlun, telur 

þrjú meginatriði sammerkt með skilgreiningum fatlaðs fólks á hvað felist í sjálfstæðu 

lífi. Í fyrsta lagi það að fatlað fólk eigi að sitja við sama borð og ófatlað fólk til að 

stjórna eigin lífi. Í öðru lagi sé hinum hefðbundna skilningi á orðinu sjálfstæði ögrað 

og í þriðja lagi að fatlað fólk eigi sjálft að fara með stjórnina á allri þeirri þjónustu, 

stuðningi og aðstoð sem það þarf á að halda. Þannig er áherslan lögð á að fatlaður 

einstaklingur hafi aðgang að viðeigandi aðstoð þegar hann þarf á að halda og 

athyglin því færð frá þeim líkamlegu eða vitsmunarlegu vangetu sem viðkomandi 

kann að búa við. Krafan um sjálfstætt líf byggir á ákveðnum grunnuhygmyndum 

fatlaðs fólks samkvæmt Morris en þær eru, að fatlað fólk hafi aðgang að sömu 

borgaralegu réttindum og mannréttindum á við ófatlað fólk. Að viðbrögð 

samfélagsins við skerðingum og erfiðleikar fatlaðs fólks að fá þörfum sínum mætt 

vegna skerðingarinnar hefur grafið undan mannréttindum og borgaralegum réttindum 

fatlaðs fólks. Loks að slíkt staða ekki sjálfsögð eða óumflýjanleg þar sem skerðingin 

ein útilokar ekki möguleika fólks á tækifærum í lífinu getulega séð (Morris, 2004).  

Rauði þráðurinn eru þannig mannréttindi, viðhorf samfélagsins gagnvart fötluðu 

fólki, tækifæri fatlaðs fólks á við ófatlað og að endingu að skerðing einstaklings er 

ekki forsenda útilokunnar frá fullgildri samfélagsþátttöku . 

 Hugmyndafræðin hefur stuðlað að valdeflingu fatlaðs fólks og verið verkfæri 

í mótun þjónustu við fatlað fólk, ungt sem gamalt. Um fimm megin stoðir í 
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hugmyndafræðinni er að ræða og eru, búseta, notendastýrð persónuleg aðstoð, 

samgöngur og ferðafrelsi, aðgengi, jafningjafræðsla og jafningja stuðningur (Evans 

2001).  

 Við þess upptalningu bætti Frances Hasler (2003)  við mikilvægi upplýsinga. 

Hann lagði áherslu á að notendur væru upplýsitir um rétt sinn og möguleika þeirra og 

rétt til þjónustu. Einnig kom hann inn á mikilvægi tækjabúnaðar/stoðtækja sem 

tvímælalaust eykur sjálfstæði notenda (Hasler, 2003). Fátt verður þó um fína drætti 

sjálfstæðs lífs ef sjálfræði fólks er ekki virt enda forsenda þess að hafa nokkuð um 

sitt eigið líf að segja 

4.3 Sjálfræði 

Merking orðsins „sjálfræði“ kann ekki að þykja ýkja flókin því eins og felst beinlínis 

í orðinu er það merki um að ráða sér sjálfur. Það er þó hægt að velta enn frekar 

vöngum yfir hugtakinu. Það að vera sjálfráða er það að hafa ákvörðunarrétt um 

sjálfan sig. En til að hægt sé að taka ákvörðun hlýtur að þurfa að vera fleiri en einn 

möguleiki á niðurstöðum. Að búa yfir sjálfræði krefst ákveðins hæfileika til að velja 

á milli valkosta sem hafa með einstaklinginn sjálfann að gera og að viðkomandi eigi 

sjálfur að taka allar, eða í það minnst vel flestar mikilvægustu ákvarðanir sem varða 

hans eigið líf. Hver og einn skal standa og falla með þeim ákvörðunum sínum því sá 

uppsker sem sáir. Þessar ákvarðanir geta snúið að makavali, að atvinnulöngun, um 

menntun, að eignast barn, hvernig frítímanum er varið og svo framvegis. Vissulega 

er ekki einhliða hægt að taka einn ákvörðun um að gifta sig eða eignast börn til 

dæmis, það þarf tvo til, en rétturinn til að taka ákvörðunina skal ávalt vera fyrir hendi 

komi sá slík staða upp. Sjálfráða einstaklingur hlýðir eigin lögmáli. Samhengi og 

samræmi eru á milli skoðana hans og athafna, vilja og verka og lögmálin eru 

niðurstaða úr stöðugri umhugsun og gagnrýni á eigin verk (Guðmundur Helgi 

Frímannsson 1993). 

 Fatlaðir einstaklingar eiga oft erfitt um vik með að gefa til kynna hvers þeir 

óska og er það þá stundum í annarra höndum að ákvarða. Tilitssemi er það þá sem 

þarf að vera að leiðarljósi og virðing borin fyrir óskum viðkomandi og skoðunum. 

Allir hafa sína sjálfsvirðingu þótt mismikil sé og á henni er traðkað ef einstaklingur 

er ekki samþykkur ákvörðunum sem aðrir taka og ósk hans er ekki virt. Slíkt er 

misnotkun í sinni skýrustu mynd. Það er þó auðvelt að grípa til forræðis sé um að 

ræða manneskju sem ekki er talin búa yfir nægilegri greind til að taka 
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skynsamlegustu ákvörðunina að mati einhverra sem telja sig betur vita hvað þeim er 

fyrir bestu. Hægt er að skipta sjálfræði í innra sjálfræði og ytra sjálfræði. Það innra er 

undirstaða þess ytra að því leiti að það er hæfileikinn til að ákveða og framkvæma 

það sem manni sjálfum er fyrir bestu. Hafi menn litla hæfileika til að ákveða hvað 

þeim er fyrir bestu hafa þeir ekki ytra sjálfræði (Guðmundur Helgi frímannson 1993) 

 Grundvallaratriði í mannlegum samskiptum er að þau einkennist af 

gagnkvæmri virðingu óháð því hvaða manneskjur eiga í hlut með tilliti til kyns, 

aldurs, litarháttar, samfélagsstöðu o.s.frv. Með því móti væri hægt að ná 

siðferðilegum jöfnuði, þegar allar manneskjur fá notið sín því verðleikar þeirra eru 

metnir. Hver manneskja hefur sérstöðu því engar tvær manneskju eru eins. Þá 

sérstöðu ber að virða,skoðanir og lífsviðhorf verða að fá að koma fram óháð því 

hvort að öðrum þyki þær óvelkomnar. Hver manneskja á að fá að vera hún sjálf. Fólk 

skiptir okkur mismiklu máli, sumir skipta okkur engu máli, en allir eiga rétt á 

siðferðislegri virðingu. Hér rímar hið gamalkunna orðatiltæki að koma fram við 

náungan eins og maður sjálfur kýs að komið sé fram við sig (Vilhjálmur Árnason, 

2003). 

  Sjálfræði frá siðfræðilegu sjónarhorni er á þann veg að hún skiptir hugtakinu 

niður í þrjá þætti sem ákvarðast út frá rými einstaklingsins. Sá fyrsti er að hafa rými 

til athafna. Það  merkir einfaldlega að vera laus undan hömlum og yfirráðum annarra 

og að geta sjálfur valið hvernig maður velur að nýta sér þær bjargir sem í boði eru. Í 

öðru lagi er að geta nýtt sér rýmið til athafna. Í því felst tvenns konar hugsun. Annars 

vegar að einstaklingur hafi hæfni til að skilja valkosti sína og möguleika og annars 

vegar þarf einstaklingurinn að vera upplýstur um þá kosti sem í boði eru. Í þriðja lagi 

er það að kjósa að nýta sér rýmið á sinn hátt. Í því felst að einstaklingur fái að lifa lífi 

sínu á eigin forsendum óháð því hvað öðrum finnst (Ástríður Stefánsdóttir, 

Vilhjálmur Árnason, 2004).    

 Auknu sjálfræði fylgir í senn vettvangur til valdeflingar enda samhangandi 

þættir þar sem hvoru tveggja um sig á við frekari stjórn einstaklings á sínu eigin lífi. 
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4.4 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

Eins og felst í orðinu valdefling (e. empowerment) þá er um að ræða annars vegar 

orðið vald og hins vegar eflingu eða aukningu. Því liggur beinast við að orðið merkir 

það að auka vald einhvers.Hugtakið valdefling snýst um val, að manneskja hafi val 

um sitt eigið líf og þar að lútandi hafi meiri stjórn og völd yfir því. Með meiri stjórn á 

eigin lífi eykst um leið sjálfið og sjálfstraustið og þar með skapast grundvöllur til 

sjálfsákvörðunnar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Hugtakið á sér rætur víða en 

er þó einkum tengt við minnihlutahópa og baráttu þeirra fyrir réttlæti og jafnræði líkt 

og hjá feministum. Valdefling er fyrst og síðast mannréttindahugtak (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Samkvæmt feminískum fræðum er áhersla lögð á vald og 

valdbeiting sé ferli en ekki fyrirbæri. Valdbeiting er hluti af ferli sem á sér stað í 

samskiptum fólks og þess vegna getur hún átt við um ólíka hluti fyrir ólíkt fólk í 

frábrugðnum aðstæðum. Hugtakið vísar til þess valds sem beitt er við aðstæður hafi 

viðkomandi sjálfstraust til að framkvæma hvort heldur sem einstaklingur eða sem 

hluti af hóp. Ef valdefling er skoðuð með tilliti til fatlaðs fólks er hægt að tala um að 

valdefling í félagslegu samhengi ýtir undir jákvæða sjálfsmynd og 

sjálfsákvörðunarrétt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Svo hægt sé að tala um  

raunverulega valdeflingu þarf að leggja áherslu á sjálfsákvörðunarrétt 

einstaklinganna, sjálfstæði þeirra og lífsgæði.  

 Fatlað fólk hefur smám saman áunnið sér fastari sess í samfélaginu og þarfar 

viðhorfsbreytingar átt sér stað. Mannréttindi fatlaðra einstaklinga er í frekari 

hávegum í dag og  óskum og þörfum eisntaklinga er sinnt í meira mæli en áður. 

Sjálfræði hvers og eins er gert hærra undir höfði og í dag er flest fólk með 

þroskahömlun á Íslandi lögráða en í því felst að vera bæði sjálfráða og fjárráða 

(Brynhildur Flóvens, 2004). Það gefur þeim einstaklingum tækifæri á að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og um leið haga lífinu eftir sínu eigin höfði án afskipta 

utanaðkomandi. Það er tryggt í það minnsta í orði. 

 Sjálfsákvörðunarrétturinn merkir það fyrst og síðast að tala fyrir sjálfan sig og 

taka sjálfstæðar ákvarðanir er varða eigið líf og það er manneskjunnar sjálfrar að 

ákvarða hvað sé henni fyrir bestu. Í því felstí að finna leiðir til að framkvæma það 

sem manneskjan hefur ákveðið. Það gildir jafnt um einstaklinga sem og hópa í 

baráttu fyrir bættri stöðu og getur slíkt átt ið t.d varðandi kúgun minnihlutahópa, sem 

fatlaðir svo sannarlega þekkja (Williams og Shoultz, 1982). 
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 Í þessari stuttu umfjöllun um ofangreind atriði, eðlilegt líf, sjálfstætt líf, 

sjálfræði, valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt er ekki úr vegi að huga að því hvernig 

hugmyndin um aðgengi getur komið inn í þessi atriði. Ætla mætti  að forsenda þess 

að komst áfram á leiðinni að eðlilegu og sjálfstæðu lífi sé aðgengi einstaklinga að 

mannréttindum sínum. Það er ljóst að minnihlutar, eins og þeir sem fatlað fólk 

tilheyrir, á oft undir högg að sækja enn þann dag í dag og við slíka mótspyrnu er ekki 

sjálfsagt að viðkomandi haldi baráttu sinni áfram. Það getur allt eins, og er mögulega 

algengara, að fólk þrói með sér einhvers konar meðvirkni eða lært hjálparleysi sem 

nú verður vikið að. 

4.5 Lært hjálparleysi 

Lært hjálparleysi er sagt andlegt ástand sem gerir það að verkum að verk virðast með 

öllu óvinnandi. Verkið er óyfirstíganlegt sama hvað við gerum, ekkert skiptir máli 

hvað reynt er (Seligman, 1975). Óhjákvæmilega tengist lærða hjálparleysið kvíða og 

þunglyndi. Fyrri reynsla úr sambærilegum aðstæðum verður til þess að 

einstaklingurinn dæmir verkið tapað í upphafi vegna þess að það gekk illa í fyrra 

tilfelli. Þar með hefur hann þróað með sér hjálparleysi. Því fylgir uppgjöf og vantrú á 

eigið ágæti og því tregur til að stunda ýmist nám eða atvinnu með tilheyrandi 

svartsýni. Í skólanum, til að mynda, trúa þessi einstaklingar því að þeir geti ekki haft 

stjórn á náminu og forðast óþægilegar aðstæður því tengdu. Því samhliða getur 

hæglega skapast grundvöllur fyrir slæmum námsvenjum hjá viðkomandi. Lærðu 

hjálparleysi fylgja oft litlar væntingar vegna lítillar færni og þess vegna trúa 

einstaklingar því að velgengni sé þeim ómöguleg í lífinu og viðurkenning 

samfélagsins því fjarlæg (Woolfolk, A., Hughes M., Walkup V., 2008).  

 Carol Dweck (2000) skýrði frá rannsóknum úr skólum þar sem lært 

hjálparleysi lýsir sér sem viðhorf sumra nemenda til eigin getuleysis. Þetta viðhorf 

háir þeim sem telja sig ekki geta ráðið við aðstæður, hafa ekki getu til að breyta 

neinu. Því fylgdi afneitun greindar, litlar væntingar, neikvæðar tilfinningar, lítið 

úthald eða lítil seigla og versnandi frammistaða. Hjálparleysi er einn þáttur greindar 

og er skoðaður í samspili áhuga og virkni. Skoða þarf árekstra milli þessara þátta 

hvort þeir skapa mynstur varnarleysis eða þrautseigju. 

 Þessar rannsóknir sýna að nemendur með hjálparleysi í grunnskólum þurfa 

aðstoð við að komast út úr vítahring hjálparleysis. Þá skortir  hvata til að vilja takast 

á við námsefnið í skólanum. Kennari þarf að gera kröfur um hegðun og nám og því 
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er ekki í boði að nemendur velji uppgjöf. Dweck telur, líkt og Tomlinson, að 

nemendur nái nánast alltaf árangri þegar þeir sýna vilja, áhuga og framkvæmdasemi í 

aðstæðum sem eru hvetjandi og jákvæðar og skiptir miklu máli að kennarar hafi trú á 

nemendunum (Dweck, 2000). Þannig er ljóst að á samvinnu kennara og nemenda 

reynir fram í fingurgóma og saman gengur dæmið upp en sundruð viðhelst 

vandamálið. Báðir eru hinum háðir í þeim skilningi til að árangur náist í kennslu og 

námi. 

 Nú þegar hefur verið rætt eilítið um Carol Dweck og nöfnu hennar Tomlinson 

en í svipaðann streng tekur Albert Bandura. Hann telur að forspá um mögulegar 

afleiðingar breytni séu úrslitaatriði í námi vegna þess að hún hefur áhrif á áhugahvöt 

(Woolfolk, Hughes og Walkup, 2008). Get ég leyst verkefnið? Verður myndin sem 

ég teikna falleg? Vangaveltur okkar um árangur byggjast á trú okkar á eigin getu. 

Slík sjálfstiltrú er alla jafna sviðsbundin og veltur á tilfinningu viðkomandi fyrir því 

hversu vel mun takast. Grunnur okkar að sjálfstiltrú á rætur sínar í því að hafa: 

reynslu af árangri: en það er öflugasti hvatinn að baki sjálfstiltrú. Árvekni er einnig 

mikilvægur þáttur; líkamleg og sálfræðileg viðbrögð við áreiti sem kveikir spennu, 

hvata og viðbragð. Vekur viðfangsefnið kvíða og hræðslu eða eflir það átakasókn? 

Geta fyrirmyndir sem viðkomandi samsamar sig við haft áhrif? Þetta á þó einkum við 

um börn á aldrinum 11-12 ára (Keyser og Barling, 1981).  

 Þó svo að fræðingarnir hér að ofan hafa einbeitt sér að lærðu hjálparleysi í 

tengslum við börn í grunnskólum má auðveldlega heimfæra hugmyndir þeirra á hið 

daglega líf. Fólk með einhvers konar fatlanir er líklegara, sakir sérkenna sinna, til að 

vera í áhættuhópi um að þróa með sér lært hjálparleysi einkum ef fötlunin er víðtæk 

og kallar á mikla þjónustu og umönnun. Við þær aðstæður má leiða að því líkur að 

forsjárhyggja þeirra sem með umsjána hafa verði ofan á enda er það auðveldari leið 

ef svo má segja og gæti orðið að viðtekinni venju sem fatlaði aðilinn venst og reiknar 

með. Í því samhengi væri sá hinn sam einstkalingur fórnarlamb en það er beinlínis 

hægt að tala um að lært hjálparleysi getið einnig tamið aðra einstaklinga til að nýta 

sér það að vera þjónustaður jafnvel þó hann geti komist upp á lagið með að bjarga sér 

sjálfur. Þetta er því beggja blands.  

 Ekki er þó hægt að alhæfa um að erfiðar aðstæður fatlaðs fólks, oft á tíðum, 

leiði að sér lært hjálparleysi. Fólk er misjafnt sín á milli og hefur ólíkt bakland í 

kringum sig og því er hinn póllinn alveg jafn gildur,að fólk lætur ekki kúga sig og 
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styrkist við mótlæti. Fólk býr þannig yfir seiglu til að halda baráttunni áfram ótrautt 

andsætt lærða hjálparleysinu. 

4.6 Seigla 

Á andstæðum póli við lærða hjálparleysið má setja hugmyndir um seiglu. Seigla er 

hæfileiki einstaklingsins til að aðlagast vel við krefjandi og/eða ógnandi aðstæður. 

Þess vegna er mikilvægt að allt fólk, ekki bara þeir sem búa yfir einhvers konar 

fötlun,  búi yfir seiglu að einhverju tagi þannig að það ráði við að taka fyrir eitthvað 

eitt tiltekið verkefni, eitthvað sem þarf að gera, og nái að yfirstíga það og komist þar 

með í að gera aðra hluti í framhaldinu (Mash og Wolfe, 2010). 

  Hugtakið seigla er tilvísun í breytingar sem koma af stað jákvæðri aðlögun 

þegar mótlæti á sér stað í lífi einstaklings. Svo til þess geti komið þarf önnur hvor 

eftirtalinna aðstæðna að koma upp. Í fyrsta lagi þarf að vera til staðar ákveðið 

varnarleysi gegn þeirri stöðu sem upp er komin og mótlæti virðist eiga sér stað í lífi 

einstaklingsins, eða í öðru lagi að hann þarf að sýna fram á jákvæða aðlögun þrátt 

fyrir að eitthvað erfitt eigi sér stað og að það hafi meiriháttar áhrif á þroskaferil 

viðkomandi (Suniya, Dante , og Bronwyn, 2000).  

 Án seiglu getur fólk gefist upp og hætt að trúa á sjálfan sig og þar með þróað 

með sér hjálparleysi. Sem dæmi þurfa börn,sem búa við erfiðar heimilisaðstæður, oft 

að nota eigin seiglu til að komast áfram í skólakerfinu ef þau finna fyrir litlum 

stuðningi og hvatningu til náms frá heimilinu (Mash og Wolfe, 2010).  

Seigla er þó almennur eiginleiki sem allir hafa yfir að ráða en þó í mismiklu magni. 

Fjölskylduraðstæður, áföll sem einstaklingur hefur upplifað, uppeldi o.fl eru þó 

þættir sem hafa úslitaáhrif á hversu mikla seiglu hver og einn hefur (Suniya, Dante 

og Bronwyn, 2000). 

 Seigla er þannig hæfni til að verjast mótlæti eða ná sér aftur eftir mótlæti. 

Seiglan, eða skortur á seiglu, útskýrir því hvers vegna sumum tekst að takast á við 

mikið mótlæti en öðrum ekki. Því má segja að seigla sé jákvætt ferli sem á sér stað á 

löngum tíma og er ekki bundið við einn einstakan atburð. Það að aðlagast aðstæðum 

sem ekki eru ákjósanlegar og bugast ekki gagnvart þeim er lýsandi fyrir seiglu 

einstaklings. 

 Dæmi um seiglu er afrek fatlaðs karlmans sem fyrir nokkrum árum komst á 

hæsta tind Íslands á sérútbúnum sleða, knúnum af handafli. En þess má geta að þessi 

maður fæddist hreyfihamlaður og hefur verið bundin við hjólastól alla ævi. Maðurinn 
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sagði í viðtali við fréttamiðilinn Vísi á sínum tíma að helsta hindrun við að gera hluti 

væri hugurinn. Af sama skapi sagðist hann hafa gaman af því að ögra sjálfum sér og 

samfélaginu (Hugrún Halldórsdóttir, 2012)  

 Þetta er einungis eitt dæmi um seiglu, en til er fjölmörg dæmi þess að fatlað 

fólk hafi sigrast á hindrunum með því að líta á fötlun sína sem áskorun og þannig 

nýtt sér hana sér til framdráttar 
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5 Boðskapur ljóðanna 

 Boðskapur og tilgangur ljóðanna er í raun sáraeinfaldur. Okkur höfunda 

langar með einföldum og vonandi skemmtilegum hætti að sýna fram á að aðgengi að 

okkar ágæta samfélagi er víða ábótavant þegar kemur að fólki með hvers konar 

fötlun. Þrátt fyrir að til séu lög, reglugerðir og alþjóðlegar samþykktir, sem eiga að 

tryggja öllum fullt aðgengi að samfélaginu, er reyndin því miður ekki alltaf sú. Víða 

vantar töluvert upp á ásættanlegt aðgengi að ýmsum öngum samfélagsins en á öðrum 

er oft um að ræða að einungis hersluminnn vanti upp á til að ásættanleg niðurstaða 

fáist. Það er alls ekki okkar mat að samfélagið hafni fötluðu fólki eða skerði 

vísvitandi aðgang þeirra að ýmsum öngum þess. Í því ljósi þarf það ekki endilega að 

vera svo að læknisfræðilega sjónarhornið sé ríkjandi á meðal almennings. Það er svo 

aftur önnur umræða hvernig hið opinbera nálgast málefnið. Vandinn snýr oft að 

skorti á þekkingu og það er ekki síður á ábyrgð fatlaðs fólks og hagsmunaaðila þeirra 

að gera sig sýnilegri, þannig breytast viðhorf. Tilgangur verkefnisins er leggja lóð 

okkar á vogaskálarnar í því að opna augu fólks fyrir þeirri mismunun sem í 

samfélaginu. Boðskapurinn er einfaldur en þrátt fyrir það margþættur. Hugtakið 

aðgengi er í hugum flestra einungis bundið við það að komast á staði frá a til b en 

ekki aðgengi að upplýsingum, afþreyingu, ferðamáta, eiginlegu vali o.s.frv.  Í stuttu 

máli sagt er boðskapur þessa verkefnis sá að við erum öll hluti af samfélaginu og 

höfum sama rétt á því að njóta þess sem það býður uppá og við eigum ekki að líta 

svo á að það sé eðlilegt að stór hópur fólks búi við skert aðgengi, í hvaða formi sem 

það er. Ef samfélagið allt á einhvern tíman að verða hafsjór af vitneskju um þarfir 

fatlaðs fólks þá er þetta litla ljóðasafn dropi í það haf. 

 



 bls. 28 

6 Raunverulegur skortur á aðgengi 

Þegar talað er um aðgengi, hugsa flestir um það í samhenginu að komast milli 

staða, inn í byggingar og eða aðra staði sem fólk almennt fer á. Færri hugsa um 

aðgengi í félagslegu samhengi og hvað þá í samhengi við aðgengi að upplýsingum. 

Flest okkar þurfa ekki að hugsa um aðgengi á sama hátt og margt fatlað fólk. Þannig 

áttum við okkur síður á fjölda mynda sem skortur á aðgengi birtist fötluðu fólki. 

Til að tengja saman fræðilega umfjöllun greinagerðarinnar við 

raunveruleikann ákváðum við að fara þá leið að senda tölvupóst á einstaklinga, 

samtök og aðra úr þessum geira sem mögulega gætu lumað á persónulegri upplifun 

þar sem skortur á aðgengi kæmi við sögu. Við fengum þónokkur svör. Úr svörunum 

gerðum við svo útdrátt sem við styðjumst við í þessum kafla. 

Við höfundar þessara greinagerðar höfum þónokkra reynslu af því að starfa 

með fötluðu fólki, bæði áður en við hófum nám og meðfram því. Við höfum þess 

vegna upplifað það í gegnum okkar skjólstæðinga að aðgengi er ekki bara eitthvað 

eitt heldur upplifa einstaklingar aðgengi eða skort á aðgengi á mismunandi vegu. Til 

að mynda finnst mörgum að millivegur sé farinn þegar greiða á leið fatlaðs fólks að 

samfélaginu. Einn sem við fengum svör frá sagði okkur frá því þegar hann fer á 

knattspyrnuleiki þurfi hann að sitja á sérsmíðum palli, fjarri öllu fjöri og án 

aðstoðarmanns því ekki sé gert ráð fyrir honum við pallinn. Flestir sem svöruðu 

tölvupósti frá okkur áttu það sameiginlegt að vera bundnir við notkun hjólastóls. 

Allir þessir einstaklingar höfðu sömu sögu að segja að víða væri ekki gert ráð fyrir 

þeim, eða farinn hálf klaufalegur millivegur. Nokkrir sögðu okkur frá því að þau eigi 

rétt á því að fá sumarhús á leigu í gegnum stéttarfélag. Þegar á hólminn er komið 

hefur sjaldnast gert ráð fyrir því að hjólastólafólk komist þangað inn. Þannig eiga 

þeir einstaklingar síður kost á að nýta sér þennan rétt fyrir sig og sínar fjölskyldur. 

Sama má segja um almenningssamöngur, fólki í hjólastólum þykir almennt erfitt að 

nýta sér strætó. Ferðir út á land geta af sama skapi reynst erfiðar þar sem 

langferðabílar eru almennt ekki hannaðir fyrir þennan hóp fólks. Einnig vita fáir að 

fólki í hjólastólum stendur einungis til boða að fljúga á suma áfangastaði þar sem 

farþegavélar innanlands eru ekki nægilega vel útbúnar til að taka á móti þessum hóp. 



 bls. 29 

Eins og þröskuldar og ýmsar hindranir eru hjólastólafólki erfiðaðar kjósa 

blindir einstaklingar frekar að hafa eitthvað á gólfinu sem hjálpar þeim að rata milli 

staða. Þannig er strax komin annar vinkill á aðgengis mál fatlaðs fólk, þar sem eitt 

virkar fyrir einn hóp á meðan það virkar alls ekki fyrir annan. Mörgum þykir kanski 

furðulegt að heyra að heyrnarlausu fólki þyki það utanveltu hvað varðar aðgengi. 

Aðgengi þeirra að upplýsingum er oft á tíðum ábótavant. Til að mynda er skortur á 

textuðu efni mikill, þrátt fyrir að nýlega sé búið að ráða bót á fréttatíma 

Ríkissjónvarpsins hvað það varðar. Sjaldan eða aldrei er innlent efni textað og á það 

einnig við um talsett efni eins og teiknimyndir og fleira. Umræðuþættir eins og 

kastljós, kosningaumræður og fleira fer algerlega framhjá heyrnarlausu fólki. Að 

auki má þess geta að oft getur reynst erfitt að fá túlka þegar þarf. 

Við sem störfum með fötluðu fólki höfum flest orðið vör við það að ferlimál 

hefta oft aðgang að samfélaginu. Ferðaþjónusta fatlaðra er til að mynda ekki sniðin 

af þörfum einstaklingsings heldur meðal þörfum margra. Þegar við höfundar þessarar 

greinagerðar vorum að ræða saman um ferlimál fatlaðs fólks kom á daginn að við 

höfðum oft orðið vitni af því þegar ferðaþjónustan stendur í vegi fyrir því að fatlað 

fólk geti gert sér dagamun á sama hátt og við hin. Eitt lítð dæmi sem kom upp í 

þessum umræðum var þegar tveir einstaklingar af sitthvoru sambýli fóru í bíó eitt 

kvöld. Myndin átti samkvæmt öllu að vera búin um tíu leitið. Einhverjar tafir urðu 

sem leiddu til þess að þegar þessir einstaklingar komu útaf myndinn klukkan rúmlega 

tíu var ferðaþjónustu bíllinn kominn og farinn vegna þess að vaktinni var formlega 

lokið. Málið bjargaðist svo fyrir tilviljun vegna þess að einhver kunnugur sá þau og 

gerði sér grein fyrir að líklega væru þau í vandræðum og kom þeim til aðstoðar. 

Dæmin sem við fengum voru fjölmörg og verða þeim gerð betri skil í 

ljóðunum sem við unnum meðfram þessari greinagerð. Ljóðin sem við yrkjum eru öll 

byggð á sönnum frásögnum og okkar upplifunum í gegnum tíðina. Þau koma þannig 

til með að sýna að það vantar töluvert uppá að aðgengi fatlaðs fólks verði 

sambærilegt við ófatlaðs fólks. 
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Niðurlag  

Eftir þessa stuttu greinargerð, þar sem kastljósinu hefur verið beint að ýmsum þáttum 

sem með einum eða öðrum hætti koma inn á aðgengismál, er ekki úr vegi að fullyrða 

að víða er pottur brotinn. Þrátt fyrir að laga- og regluumhverfið kveði á um að allir 

skulu hafa jafnan rétt til aðgengis þá er raunveruleikinn oft á tíðum annar. Hugtakið 

aðgengi er vítt hugtak sem flókið er að útskýra. Fólk upplifir aðgengi eða skort á 

aðgengi á mjög mismunandi hátt. Þannig upplifa einhverjir skort á aðgengi þannig að 

þeir komist ekki á milli staða eða inn í byggingar á meðan aðrir upplifa sig ekki sem 

fulla þátttakendur í samfélaginu vegna félagslegra þátta. Það er ljóst að mörgu er að 

hyggja þegar taka á tillit til allra þátta t.d við byggingu húsa, skipulag innanhúss, 

uppsetningu á heimasíðum, miðlun upplýsinga og svo framvegis. Það má hugsanlega 

skýra þessa skekkju með meðvitundarleysi samfélagsins á raunverulegu aðgengi með 

þekkingarleysi. Þess vegna er nauðsynlegt að vitundarvakning verði til að opna augu 

almennings fyrir raunverulegu aðgengi fatlaðs fólks. Fatlað fólk þarf einnig sjálft að 

taka af skarið svo samfélagið átti sig á ólíkum þörfum einstaklinga til að vera jafnir 

þátttakendur. Þar spilar inn í umræðan um seigluna, að fatlaðir láti ekki hindranir 

koma í veg fyrir þátttöku þeirra í samfélaginu. Í því samhengi myndi smám saman 

skapast skilyrði fyrir því að félagslega sjónarhornið, sem fatlað fólk aðhyllist, yrði 

viðurkenndara. Þar með yrði það samfélagið sjálft sem viðurkenndi galla sína 

gagnvart fólki með sérþarfir og hefði skyldum að gegna gagnvart þeim. 

Við höfum í umfjöllun okkar komið víða við og sýnt fram á að greinileg skekkja er á 

milli ætlaðs aðgengis og raunverulegs aðgengis í samfélaginu. Í okkar huga er ekki 

spurning að það mætti víða gera mun betur en nú þegar er gert. Von okkar er sú að 

getað þróað verkefnið okkar áfram með það að markmiði að opna sem flest augu 

fyrir mismunun á aðgengi að samfélaginu. Þeim mun fleiri lóð sem við leggjum á 

vogaskálarnar, því meir aukast líkurnar á að samfélagið þokist í þá átt að það henti 

fyrir alla. 
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Viðauki I 

 

Frásagnir 

Í þessum hluta koma nokkrar frásagnir fjölbreytts hóps fatlaðs fólks og starfsmanna 

sem vinna við að aðstoða fatlað fólk í daglegu lífi. Frásögnunum söfnuðum við með 

því að senda út tölvupósta þar sem við báðum fólk um að lýsa því hvernig skortur á 

aðgengi birtist þeim. Við fengum þónokkuð mörg svör. Úr svörunum gerðum við 

útdrátt sem við studdumst svo við þegar kom að gerð ljóðanna sem birtast í næsta 

viðauka. 

 

Frásögn 1 

 XXX byrjar á að tala um að aðgengi sé stórt og flókið hugtak. Oft rekist hagsmunir 

fatlaðs fólks á þegar hugað er að aðgengi. Til að mynda vilja blindir hafa þröskulda 

og aðrar viðeigandi ójöfnur til að hjálpa sér að komast milli staða, á meðan fólk í 

hjólastólum vilja helst annar hindranir úr veginum. 

 XXX var boðaður í Höfða til að veita viðtöku viðurkenningu samfélagsverðlauna. 

Hann spyr um aðgengi og fær þau svör að það sé til fyrirmyndar. Stórt og gott stæði 

ásamt nýlegri utanáliggjandi lyftu.  Húsvörðurinn var látinn vita og allt átti að vera 

klárt daginn sem verðlaunin yrðu veitt. 

Þegar á daginn kom virkaði lyftan ekki, húsvörðurinn hafði ekki lykla og sent var 

eftir rafvirkja. Á meðan beið okkar maður og fussaði yfir aðgenginu. Við það hastaði 

Hanna Birna þáverandi borgarstjóri á hann og sagði að það hefði ekki verið látið vita 

af því að von væri á slíkum manni og það væri verið að vinna í málunum. Þá kom 

Felix nokkur Bergsson og brölti hjólastólnum upp tröppurnar. Eftir dúk og disk lauk 

athöfninni og þótti XXX hann vera heppinn að ekki kviknaði í, því hann hefði 

örugglega ekki sloppið út lifiandi. 

 

Frásögn 2 



 bls. 35 

Í  Bíó Paradís er góður rampur til að komast að útihurðinni, en hurðin er of þung til 

að opna hana. Auk þess eru tröppur frá andyri að bíósölum og því í raun einungis 

hjólastólaðgengi í sjoppuna. Fyrir utan þetta er engin salernisaðstaða fyrir fatlað fólk. 

 

Frásögn 3 

XXX og þáverandi kærasta hans fóru á landsleik á Laugardalsvelli. Þar eru sérstakir 

pallar fyrir hjólastóla. Stólunum er raðað eftir kúnstarinnar reglum en 

aðstoðarmönnum er gert að sitja annarsstaðar. Greinilega er ekki hugsað fyrir því að 

fólk í hjólastólum eigi vini sem geta gengið og hvað þá að þeir vilji sitja nálægt þeim 

eða í stúkunni þar sem fjörið er.  

Í stað þess sitja allir sem eru í hjólastólum saman, hvort sem þeir þekkjast, eiga 

eitthvað sameiginlegt eður ei. 

 

Frásögn 4 

Í Smárabíó er pláss fyrir einn mann í hjólastól ásamt fylgdarmanni. Ef fleiri en þrír 

þurfa pláss kárnar gamanið til muna því þá eru þeir farnir að ógna öryggi sínu og 

annara ef eldur kemur upp. 

 

Frásögn 5 

Eitt sinn þegar XXX og hans félagar unnu að gerð myndaar sem sýna átti skort að 

aðgengi var þeim meinaður aðgangur að bíóhúsi Regnbogans. Skýrirngin var sú að 

allar sömu myndir voru sýndar í Smárabíó og þeir gætu bara myndað þar. Í Smárabíó 

þurftu þeir hinsvegar að ljúga að þeir væru af sambýli og væru að mynda 

vídeodagbók fyrir foreldra sína.  

 

 

 

 

Frásögn 6 



 bls. 36 

XXX situr í ferilnefnd Reykjavíkurborgar sem sér um aðgengismál. Þar situr 

miðaldra fólk með fyrirfram ákveðnar skoðanir á því hvað fatlað fólk vil og hvað 

þeim sé fyrir bestu. Leif fannst lítið hlustað á hann í þessari nefnd, þar til einn daginn 

að hann komst að því að það hefði verið gerð rannsókn á því á hverju fatlað fólk 

hefði áhuga. Sund og kaffihús voru með yfirburðar kosningu og því var mest áhersla 

lögð á að bæta aðgengi þar. 

 

Frásögn 7 

XXX kom ekki með mörg dæmi um skort á aðgengi. Hinsvegar spurði hún spurninga 

sem almenningur sem almenningur mætti spyrja sig að þegar kemur að því að 

skipuleggja aðgengi. 

Hún byrjaði samt á því að koma með dæmi um að fólki í hjólastólum stæði ekki til 

boða að ferðast með minni flugvélum innanlands því það væri ekki aðstaða til að 

koma hreyfihömluðum um borð. Þannig geta þau ekki flogið til Hafnar í Hornafirði. 

Einnig bennti hún á að það væri  frekar erfitt að ferðast með rútu þar sem aðgengi í 

þeim væri almennt lélegt. Hreyfihamlaðir erlendir ferðamenn verða til að mynda 

heldur farlama ætli þeir sér að fara út fyrir borgarmörkin með rútu. Rútur séu 

almennt illa búnar til að flytja fólk í hjólastólum og víða við algenga stoppustaði er 

salernisaðstaða lítil sem engin fyrir fatlað fólk.  

XXX segir einnig að víða við nýbyggingar taki langan tíma að ganga frá við 

innganga sem hindrar að fatlað fólk komist þar að með góðu móti. Eftir frágang er 

vandamálið hinsvegar oft það að gangstéttabrúnir séu háar sem gerir hreyfihömluðu 

fólki, öldruðum og fleirum erfitt um vik. Hún minnist einnig á mikilvægi 

snjóbræðslu. Þar sem skortur er á slíku fer fatlað fólk jafnvel ekki út fyrir hússins dyr 

svo dögum skiptir og einangrast þessvegna frekar. 

XXX veltir einnig upp þeirri spurningu hvaða náttúruperlur geta hreyfihamlaðir 

skoðað. 

 

 

 

Frásögn 8 



 bls. 37 

XXX segir að hreyfihamlaðir sem greiða í stéttarfélög eigi rétt á orlofshúsum. Hann 

hafi hinsvega lennt í því sjálfur að hafa fengið slíkt hús að láni og þegar á hólminn 

var komið komst hann ekki inn því tröppur voru brattar, þröskuldur hár og hurðargat 

of þröngt fyrir stólinn. 

XXX tekur undir með XXX hvaða varðar aðgengi í langferðabílum og minni 

flugvélum innanlands.  Aðgengi á Laugarveginum einnig er almennt mjög bágborið 

og telst til undantekninga að það henti hreyfihömluðu fólki að ferðast þar um án 

vandkvæða. 

Að lokum bendir hann á að oft komi inn á borð til hans mál er varða blinda og 

heyrnarlausa. Þar vantar oft töluvert uppá aðgengilegt lesefni og upplýsingar fyrir 

þann hóp. Þrátt fyrir að töluvert hafi unnist í málefnum heyrnarlausra reynist þeim 

oft erftitt að fá túlka þegar á reynir. Auðlesinn texti fyrir þroskahamlaða er einnig 

fátæklegur og hægt að gera betur á því sviði. 

 

Frásögn 9 

XXX stundar nám í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands, hún þarf mikið að reiða 

sig á túlka, bæði taltúlka og rittúlka. 

XXX talaði mikið um skort á textuðu íslensku efni í sjónvarpi. Fréttatíminn á Ruv er 

tiltölulega nýkominn með texta. Kastljósið er ekki textað sem gerir það að verkum að 

þegar á að ræða atburði úr Kastljósinu sem varða námið er hún ekki með á nótunum. 

Fyrir heyrnarlaus börn talar hún um að í jólafríum og páskafríum er mikið um að 

börn sitji og horfi á teiknimyndir sem hafa verið talsettar á íslensku. Þeim fylgir að 

sjálfsögðu ekki texti og er því hálf tilgangslaust fyrir þessi börn að reyna að horfa á 

þessar teiknimyndir. 

 

 

 

 

 

Frásögn 10 



 bls. 38 

Eitt sinn fóru tveir einstaklingar af sitthvoru sambýlinu saman í bíó. Þeir pöntuðu bíl 

frá ferðaþjónustu fatlaðra. Einhver töf varð á myndinn og lauk henni ekki fyrr en 

rúmlega tíu um kvöldið. Þá er ferðaþjónustubílinn hættur að ganga. Bíllinn hafði 

komið, en ekki séð neinn og farið á tilsettum tíma. Einstaklingarnit tveir þurftu þá að 

bjarga sér sjálfir heim. Annar þeirra tjáir sig ekki með orðum en kunni á síma. Hinn 

gat hinsvegar talað í símann hjá hinum. Þannig gátu þau hringt á sambýlið og þaðan 

var pantaður leigubíll. 

 

Frásögn 11 

Aðgengi í byggingu Háskóla í Stakkahlíð fyrir hreyfihamlaða er ábótavant. Sem 

dæmi má nefna eru sjálfvirkar hurðar við tvo aðalinnganga byggingarinnar. Við 

komu í andyri flækjast málin hinsvegar. Hurðir þaðan og inn í almenna rýmið eru 

stórar og þungar en hafa ekki sjálfvirkan opnara eins og útihurðirnar. Því er 

einstaknlingur í hjólastól strandaglópur í andirinu og þarf að treysta á Guð og góða 

lukku ætli hann að komast lengra inn í húsið. 

 

Frásögn 12 

Reynslu frásögn starfsmanns á sambýli sem var tíðrætt um sjálfsákvörðunarrétt og 

sjálfstætt líf íbúa. Íbúar sambýla hafa oft á tíðum ekki alltaf raunverulegt val og 

þannig hafa þeir ekki aðgang að samfélaginu á sömu forsendum og aðrir. Oft er það 

skortur á starfsfólki sem veldur því að millivegur er farinn þegar kemur að því að 

finna afþreyingu. Þannig er eiginlegt val ekki sjálfsagður hlutur fyrir þá sem búa á 

sambýlum. Einnig er það algengt á sambýlum að afþreying stýrist af áhugasviði 

starfsmanna eða þess íbúa sem er duglegri að koma sínum málum á framfæri. Þannig 

koðna þeir jafnvel niður sem eiga erfiðara með að tjá sig eða eiga á einhvern hátt 

erfiðara með að koma sínum skoðunum á framfæri. 

Allir sem eitthvað hafa kynnst sambýlum vita það líka að það var í fæstum tilfellum 

val íbúanna að búa akkúrat þarna og með þeim einstaklingum sem þeir búa með. 

Algengar er að það sem ræður búsetu er lausn á búsetumálum viðkomandi 

einstaklings. 



 bls. 39 

Viðauki II 

Í þessum viðauka birtum við nokkur ljóð sem beinagrind af ljóðabókinni 

 

Byggingareglugerðir kveða á um að aðgengi skuli vera gott í öllum 

nýbyggingum.. 

 

Í bunkum við húsum bætum við 

býsna þá mörg´er að hyggja 

Tryggum því almúga aðgengið 

Áður en förum að byggja 

 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands er með tvo aðalinnganga, gamlan og nýjan. 

Á báðum stöðum opnast fyrri hurðin sjálfkrafa en hin er handvirk 

Á hjólastól í húsið kem glaður 

Hurðin opnast fyrir galdur 

Við næstu sit nöldrandi maður 

níræður ef endist aldur 

 

Fötluðu fólki í stéttarfélögum stendur til boða, eins og öðrum að leigja 

sumarhús. Því miður er það oft þannig að ekki er gert ráð fyrir aðgengi fyrir 

hjólastóla.. 

 

Í sumarbústað mig ber 

sem betur fer er engin hér 

ég einsetti mér 

að una mér sér 

en inn kemst ég ei, því er ver 

 

Laugarvegurinn er ekki kjörinn fyrir fólk með hjálpartæki. 

Í götunni verslar vargurinn 

Vænti þess ég lúti. 

Kíki á glugga kemst ekki inn 

Kannski verð ég úti 

 

 

 

 



 bls. 40 

Einstaklingar sem fara til vinnu eða tómstunda þurfa oftar en ekki að sitja lengi 

í ferðaþjónustubílnum vegna þess að það þarf að gjörnýtaferðina og smala sem 

flestum með.. 

 

Við ferðumst í hópum fram og til baka 

Í ferðaþjónustu bílnum.. 

Já! Fram og til baka og hring efir hring.. 

Stuð? 

 

Bíó og leikhúsferðir geta verið flóknar fyrir þá sem reiða sig á ferðaþjónustu 

fatlaðra. Vaktinni hjá bílstjórunum lýkur klukkan tíu að kvöldi. Sumar myndir 

dragast ögn yfir þann tíma og getur farið heim verið á bak og burt þegar út er 

komið.. 

 

Að skreppa í bíó með skvísu upp á arminn 

Skrambi´ er það magnað, fyrirtak. 

fljótlega burtu fauk þó  sjarminn. 

Ferðaþjónustan gerð´uppá bak. 

 

Oft lætur ferðaþjónustan bíða eftir sér.. 

Hann beið og beið og beið og beið 

Beið í stundir tvær 

Beið svo lengur, beið og beið 

Beið lengur en í gær 

 

Á knattspyrnuvöllum er það þannig að allir sem mæta á hjólastól sitja saman. 

Allir aðrir geta kosið sér sessunaut.. 

 

Að hendast á völl er ei vandamál 

Verður oft mikið gaman 

Í einhverju sæti hjá Adda og Pál(i) 

Sem alls ekki passa þó saman 

 

Þegar maður í hjólastól var boðaður í Höfða til að taka á móti 

menningarverðlaunum frá þáverandi Borgarstjóra.. 

 

Verðlaunin afhent verða í Höfða 

Í viðurvist heldri manna 

Lyftan biluð með loftlausa vöðva. 

Lofsamlegt framtak frú Hanna (Birna) 

 

 

 

 



 bls. 41 

 

„Upplifun heyrnarlausra á innlendu sjónvarpsefni“ 

 

................ 

......... 

................ 

.......... 

 

 

Salerni ætluð fötluðum eru oft ekki hugsuð til enda 

Kátur á náðhúsið klakklaust ryðst 

Kærkomið rými til athafna 

Því er pappírinn nyrst en salernið syðst? 

sjálfsagt mun ég nú hálfkafna 

 

Stundum þróar fólk með sér lært hjálparleysi, þá forðast það eitthvað sem það 

hefur slæma reynslu af, eitthvað sem hefur hindrað og telur að geti ekki bætt sig 

í. 

Gengur ekkert gætirðu skælt? 

Gersneyddur  öllum krafti? 

Svarið augljóst ef soldið pælt, 

Að sigra eða halda kjafti 

 

Lært hjálparleysi hefur margar birtingarmyndir.. 

 

Ó mig auman æ æ æ 

ég ekki get mig hreyft 

flakka myndi um borg og bæ 

bara nenni því ekki 

 

Hreyfihamlaður einstaklingur klífur Hvannadalshnjúk þrátt fyrir hindrunina. 

Slíkur gjörningur er dæmi um seiglu viðkomandi í að láta ekki hindrunina 

stoppa sig frá því að ná markmiði sínu 

 

Karlinn margir kölluðu galinn 

Kæmist ekki á hnjúkinn 

Á toppinn hann fór hann var töff og kalinn 

Tók stólinn bæði og búkinn 

 

 

 



 bls. 42 

Blindir og sjónskertir sjá lítið ef ekkert. Þess vegna þurfa þeir eigið letur til að 

átta sig á hlutunum. 

Ferskeytt vísan fjarri er 

Fögru blindraletri. 

Þótt í formið þrykkti sér 

Þá yrði ekkert betri 

 

það er ekki alltaf tekið tillit til blindra þegar unnið er að framkvæmdum á 

gönguleiðum 

 

Ég fer til vinnu flesta daga 

feta þar grjót og urð 

vegagerðin leið vill laga 

svo labba ég beint´oní skurð 

 

Auðlesinn texti er ekki auðfundinn. Nauðsynlegt er að allir geti skilið 

upplýsingar sem settar eru fram. 

Ef allir sitja við sama borð, 

Sáttir um markmið. 

Að nota þar orða-fínan forð(a) 

fjarlægja erfið 

 

Sumt er hreinlega á færi fárra að skilja 

Í aðeuvdlm txtea anelnmt flian 

Aglild orð luas við hlkkei. 

Þá ltétir hnan ruóðr þó frá er tlian 

Þsesi vsía sem greir það ekki 

 

 

 

 

 


