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Ágrip&

Sjálfsákvörðunarhópar!hafa!verið!mikilvægt!verkfæri!í!réttindabaráttu!fólks!með!
þroskahömlun.!Rannsókn!þessi!skoðar!hvernig!sjálfræði!og!sjálfsákvörðunarréttur!
einstaklingsins!birtist!í!slíkum!hópum!og!með!hvaða!hætti!þátttakendur!upplifa!

valdeflingu.!Rannsóknin!er!unnin!í!anda!samvinnurannsókna.!Í!vettvangsnámi!hjá!
Landssamtökunum!Þroskahjálp!gafst!mér!tækifæri!til!að!vinna!með!sjálfsákvörðunarhóp!
fólks!með!þroskahömlun.!Sjálfsákvörðunarhópurinn!vann!að!undirbúningi!Leiðarþings!

fyrir!fólk!með!þroskahömlun.!Leiðarþingið!var!hugsað!sem!vettvangur!til!að!koma!saman,!
láta!skoðanir!sínar!í!ljós!og!vinna!að!bættum!hag!fólks!með!þroskahömlun.!
Sjálfsákvörðunarhópurinn!gaf!þátttakendum!tækifæri!á!að!deila!reynslu!sinni!með!öðrum!í!

svipaðri!félagslegri!stöðu.!Niðurstöður!gefa!til!kynna!að!sjálfræði!og!
sjálfsákvörðunarréttur!fólks!með!þroskahömlun!sé!ekki!virtur.!Sjálfsákvörðunarhópar!eru!
því!enn!mikilvægir!í!réttindabaráttu!og!geta!haft!jákvæð!áhrif!á!einstaklinga!jafnt!sem!

hópinn.!Einnig!hafði!ferlið!valdeflandi!áhrif!á!hópmeðlimi.!



5!

Formáli&

Verkefni!þetta!er!10!eininga!lokaverkefni!til!BA>gráðu!í!þroskaþjálfafræðum!við!
Menntavísindasvið!Háskóla!Íslands.!!

Rannsókn!þessi!mótaðist!í!tengslum!við!vettvangsnám!mitt!í!þroskaþjálfafræði!hjá!
Landssamtökunum!Þroskahjálp.!Þar!fékk!ég!tækifæri!til!að!aðstoða!sjálfsákvörðunar>!og!

umræðuhóp!fólks!með!þroskahömlun.!Ég!hef!allt!frá!upphafi!námsins!haft!mikinn!áhuga!á!
baráttu!fatlaðs!fólks!fyrir!mannréttindum.!Ég!hef!sjálf!unnið!mikið!fyrir!fatlað!fólk!og!orðið!
vitni!að!miklu!óréttlæti.!Því!valdi!ég!að!fjalla!um!sjálfsákvörðunarhópa!fyrir!fólk!með!

þroskahömlun.!!

Ég!vil!nota!tækifærið!og!þakka!leiðbeinanda!mínum!í!vettvangsnámi,!Friðrik!

Sigurðssyni!og!starfsfólki!Landssamtakanna!Þroskahjálp!fyrir!sýnt!traust.!Átak,!félagi!fólks!
með!þroskahömlun!þakka!ég!fyrir!gott!og!skemmtilegt!samstarf.!Foreldrum!mínum!vil!ég!

þakka!fyrir!óbilandi!trú!á!mér,!mikla!hjálp!og!þolinmæði!í!gegnum!öll!námsárin.!Að!lokum!
vil!ég!þakka!umræðuhópnum!fyrir!að!kenna!mér!svo!ótrúlega!margt!sem!ekki!er!hægt!að!
læra!af!bókum.!Án!ykkar!hefði!verkefnið!ekki!orðið!að!veruleika.!

!

Þetta!lokaverkefni!er!samið!af!mér!undirrituðum.!Ég!hef!kynnt!mér!Siðareglur*Háskóla*
Íslands*(2003,!7.!nóvember,!http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)!og!fylgt!þeim!

samkvæmt!bestu!vitund.!Ég!vísa!til!alls!efnis!sem!ég!hef!sótt!til!annarra!eða!fyrri!eigin!
verka,!hvort!sem!um!er!að!ræða!ábendingar,!myndir,!efni!eða!orðalag.!Ég!þakka!öllum!
sem!lagt!hafa!mér!lið!með!einum!eða!öðrum!hætti!en!ber!sjálf(ur)!ábyrgð!á!því!sem!

missagt!kann!að!vera.!Þetta!staðfesti!ég!með!undirskrift!minni.!

!

Reykjavík,!6.!maí!2014!

!
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Inngangur&&

Í!lok!sjöunda!áratug!síðustu!aldar!samfara!lokunum!altækra!stofnana!urðu!til!
sjálfsákvörðunarhópar!fólks!með!þroskahömlun.!Hóparnir!mótmæltu!vistun!fólks!á!slíkum!
stofnunum!og!börðust!fyrir!lokunum!þeirra.!Með!þeim!hætti!reis!fólk!gegn!

staðalímyndum!og!neikvæðum!viðhorfum!í!garð!fólks!með!þroskahömlun.!Með!tilkomu!
sjálfsákvörðunarhópa!fann!fólk!að!það!deildi!svipaðri!reynslu!og!fann!sameiginlega!rödd.!

!!!Meginumfjöllunarefni!þessa!verkefnis!er!hvernig!þátttaka!fólks!með!þroskahömlun!í!

sjálfsákvörðunarhópum!hefur!áhrif!á!einstaklinginn.!Sérstaklega!verður!gerð!grein!fyrir!

hvernig!sjálfræði!og!sjálfsákvörðunarréttur!birtist!í!slíkum!hópum!og!með!hvaða!hætti!
þátttakendur!upplifa!valdeflingu.!Tilgangurinn!er!að!varpa!ljósi!á!hvernig!
sjálfsákvörðunarhópar!geta!haft!áhrif!á!daglegt!líf!fólks!með!þroskahömlun!og!sjálfstraust!

þess.!Leitast!verður!við!að!svara!spurningunni!um!hvernig!þátttaka!í!sjálfsákvörðunarhópi!
hafi!áhrif!á!sjálfræði!og!sjálfsákvörðunarrétt!einstaklingsins.!

!!!Hugmyndin!að!rannsókninni!kviknaði!í!þroskaþjálfanáminu.!Áhugi!minn!hefur!frá!

upphaf!snúið!að!möguleikum!fólks!með!þroskahömlun!til!að!stjórna!eigin!lífi.!Með!
réttindabaráttu!fatlaðs!fólks!og!nýjum!áherslum!í!hugmyndafræði!hefur!krafan!um!

sjálfstæði!aukist.!Því!valdi!ég!að!skoða!sjálfsákvörðunarhópa!sem!hafa!haft!ótvíræð!áhrif!á!
réttindabaráttu!fólks!með!þroskahömlun.!Í!vettvangsnámi!hjá!Landssamtökunum!
Þroskahjálp!gafst!mér!tækifæri!til!að!vinna!með!sjálfsákvörðunar>!og!umræðuhóp!að!

undirbúningi!Leiðarþings!fyrir!fólk!með!þroskahömlun.!Leiðarþing!sem!haldið!var!til!að!
skapa!vettvang!til!að!láta!skoðanir!í!ljós!og!berjast!fyrir!bættum!hag!fólks!með!
þroskahömlun.!Hópurinn!samþykkti!að!taka!þátt!í!rannsókn!minni!til!lokaverkefnis!og!er!

hún!unnin!í!anda!samvinnurannsókna.!Umræðuhópurinn!undirbjó!málefnið,!atvinnumál!
fatlaðs!fólks!fyrir!Leiðarþingið!og!snúa!því!niðurstöður!þessa!verkefnis!að!nokkru!leyti!að!

því!málefni.!

!!!Verkefnið!skiptist!í!fjóra!meginkafla.!Fyrsti!kafli!er!fræðileg!umfjöllun!um!sjónarhorn!á!
fötlun!og!þróun!þeirra.!Annar!kafli!fer!yfir!lykilhugtökin!sjálfræði,!sjálfsákvörðunarrétt!og!

valdeflingu!ásamt!því!að!fjalla!um!sjálfsákvörðunarhópa.!Í!þriðja!kafla!er!fjallað!um!
samvinnurannsóknir,!framkvæmd!þessarar!rannsóknar!og!fundi!sjálfsákvörðunarhópsins.!Í!
fjórða!kafla!er!fjallað!um!helstu!niðurstöður!rannsóknarinnar!og!hvaða!lærdóm!má!draga!

af!þeim.
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1 Fræðilegur&bakgrunnur&

Í!þessum!kafla!verkefnisins!er!fjallað!um!þann!skilning!á!fötlun!sem!hefur!verið!ríkjandi!
síðastliðna!öld!og!fram!á!daginn!í!dag.!Farið!er!yfir!mismunandi!sjónarhorn!sem!hafa!verið!
mest!áberandi!og!lýsa!hvernig!samfélag!okkar!endurspeglar!viðhorf!til!fatlaðs!fólks.!Að!

lokum!er!dregin!fram!ný!sýn!á!fötlun!sem!byggir!á!þeim!mannréttindum!sem!birtist!í!
Samningi!Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks.!

!

1.1 Skilningur&á&fötlun&

Fatlað!fólk!hefur!verið!til!svo!lengi!sem!mannfólkið!hefur!búið!þessa!jörð.!Af!þeim!sökum!

hafa!orðið!til!mörg!sjónarhorn!sem!varpa!ljósi!á!hugtakið!fötlun.!Framan!af!20.!öldinni!
voru!sjónarhorn!á!fötlun!nokkuð!einhliða!og!einkenndist!umfjöllun!um!fatlað!fólk!af!
læknisfræðilegu!sjónarhorni.!Lengst!af!hefur!verið!litið!á!fötlun!sem!óæskilega!og!fötluðu!

fólki!lýst!sem!sjúku,!dýrslegu,!afbrigðilegu,!saklausu!eða!sem!„eilífum!börnum“.!Á!síðustu!
áratugum!hafa!hugmyndir!okkar!um!fötlun!tekið!breytingum!og!mörg!félagsleg!sjónarhorn!
litið!dagsins!ljós.!Ríkjandi!hugmyndafræði!og!menning!hvers!tíma!á!þátt!í!að!móta!viðhorf!

og!hugmyndir!okkar!um!fötlun!og!getur!það!ráðið&uppbyggingu!samfélagsins,!til!að!mynda!
þjónustu!við!fatlað!fólk!og!aðgengi.!Því!getur!skilningur!okkar!á!fötlun!haft!mikil!áhrif!á!líf!
fatlaðs!fólks!og!aðgengi!þeirra!að!gæðum!samfélagsins!(Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!

Ármann!Jakobsson!og!Kristín!Björnsdóttir,!2013).!

Hugtakið!fötlun!hefur!verið!sífellt!meira!til!umræðu!síðastliðna!áratugi.!Fötlun!hefur!

löngum!verið!tengd!og!álitin!andstæða!hugtaksins!heilbrigði.!Sú!skilgreining!á!rætur!sínar!
að!rekja!til!læknisfræðilegs!skilnings!á!fötlun!sem!var!ríkjandi!sjónarhorn!mest!alla!20.!

öldina,!þar!sem!litið!er!á!fatlað!fólk!sem!frávik!frá!því!sem!eðlilegt!getur!talist!og!heilbrigt.!
Læknisfræðilega!sjónarhornið!gerir!ráð!fyrir!að!fötlun!sé!persónulegur!harmleikur!og!að!
fötlunin!sé!orsök!allra!erfiðleika!í!lífi!fólks!og!fjölskyldna!þeirra.!Þar!af!leiðandi!er!lögð!

áhersla!á!að!greina!fólk,!finna!lækningu!og!finna!viðeigandi!endurhæfingu,!meðhöndlun!
eða!meðferð!(Rannveig!Traustadóttir,!2003;!2006b).!Þegar!litið!er!á!fötlun!sem!frávik!frá!
því!eðlilega,!en!ekki!sem!hluta!af!margbreytileika!mannlífsins,!er!lögð!áhersla!á!að!breyta!

manneskjunni!en!ekki!umhverfinu.!Þannig!viðhöldum!við!aðgreiningu!í!samfélaginu!með!
úrræðum!sem!hafa!að!markmiði!að!aðlaga!fólk!að!því!sem!eðlilegt!telst!(Hanna!Björg!
Sigurjónsdóttir,!Ármann!Jakobsson!og!Kristín!Björnsdóttir,!2013).!Þessi!úrræði!hafa!

gjarnan!falist!í!því!að!fatlað!fólk!sæki!þjónustu!sem!er!aðgreind!frá!ófötluðu!fólki.!Bent!
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hefur!verið!á!að!enn!í!dag!má!greina!hvernig!læknisfræðilegt!sjónarhorn!á!fötlun!er!

ríkjandi!í!uppbyggingu!þjónustu!við!fatlað!fólk!í!okkar!samfélagi!(Rannveig!Traustadóttir,!
2006b).!!

Upp!úr!1970!fór!að!bera!á!gagnrýnisröddum!fatlaðs!fólks!og!fræðafólks!á!hinn!

hefðbundna!læknisfræðilega!skilning!á!fötlun.!Gagnrýni!á!þennan!hefðbundna!skilning!

varð!til!þess!að!félagsleg!sjónarhorn!á!fötlun!litu!dagsins!ljós!(Rannveig!Traustadóttir,!
2006b).!Þau!hafa!rutt!brautina!á!þann!hátt!að!í!fyrsta!skipti!varð!til!sjónarhorn!á!fötlun!
sem!kom!frá!fötluðu!fólki!sjálfu!(Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!Ármann!Jakobsson!og!Kristín!

Björnsdóttir,!2013).!Réttindabarátta!fatlaðs!fólks!er!því!grunnurinn!í!félagslegum!skilning!á!
fötlun.!Sjónarhornin!eru!mörg!og!misjöfn!en!eiga!það!öll!sameiginlegt!að!benda!á!hvernig!
hindranir!í!umhverfinu!valdi!fötlun.!Þessar!hindranir!í!umhverfinu!felast!til!dæmis!í!slæmu!

aðgengi,!fordómum!og!neikvæðum!viðhorfum!gagnvart!fötluðu!fólki.!Þessir!þættir!gera!
það!að!verkum!að!fatlað!fólk!er!jaðarsett!og!takmarka!möguleika!þess!á!þátttöku!í!
samfélaginu!(Rannveig!Traustadóttir,!2003).!

Breski!félagslegi!skilningurinn!á!fötlun!er!talinn!róttækastur!félagslegu!

sjónarhornanna.!Upphaf!hans!má!rekja!til!samtakanna!Union*of*the*Physically*Impaired*
Against*Segregation!sem!var!hópur!hreyfihamlaðs!fólks!í!Bretlandi!á!sjöunda!áratug!
síðustu!aldar.!Réttindabarátta!þeirrar!hreyfingar!leiddi!til!endurskilgreiningar!á!hugtakinu!

fötlun.!Breski!félagslegi!skilningurinn!leggur!til!grundvallar!að!skerðing!og!fötlun!séu!
aðskilin!hugtök.!Jafnframt!hafnar!breska!sjónarhornið!að!skerðing!einstaklinga!orsaki!
fötlun!þeirra!heldur!eru!það!hindranir!í!umhverfinu!sem!skapa!vanda!fólks!og!því!ábyrgðin!

alfarið!samfélagsins!(Rannveig!Traustadóttir,!2003;!2006b).!Sjónarhornið!hefur!sætt!mikilli!
gagnrýni.!Meðal!annars!fyrir!að!útiloka!ákveðna!hópa!fatlaðs!fólks!svo!sem!fólk!með!
þroskahömlun,!heyrnalaust!fólk!og!geðfatlað!fólk.!Einnig!þótti!sjónarhornið!ekki!taka!tillit!

til!annarra!félagslegra!þátta!svo!sem!kynþáttar,!kynhneigðar!eða!stöðu.!Þrátt!fyrir!það!
hefur!breski!félagslegi!skilningurinn!orðið!að!verkfæri!til!að!greina!ákveðna!samfélagslega!
útilokandi!þætti!sem!hægt!er!að!bregðast!við.!Breska!sjónarhornið!varð!þess!valdandi!að!

inntak!hugtaksins!fötlun!varð!pólítískt!(Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!Ármann!Jakobsson!og!
Kristín!Björnsdóttir,!2013).!

Á!sama!tíma!og!breska!félagslega!sjónarhornið!á!fötlun!varð!til!voru!norrænir!

fræðimenn!farnir!að!velta!fyrir!sér!hvort!til!væri!sameiginlegur!skilningur!á!fötlun!á!

Norðurlöndum.!Fræðimaðurinn!Jan!Tøssebro!(2004)!greindi!ákveðið!samræmi!í!
hugmyndum!og!skilning!á!fötlun!sem!er!einkennandi!á!Norðurlöndum.!Tøssebro!telur!að!
finna!megi!sameiginlegan!skilning!á!fötlun!á!Norðurlöndum!sem!felst!meðal!annars!í!

tengslum!fatlaðs!fólks!og!umhverfis.&Hann!telur!að!þrátt!fyrir!mismunandi!útfærslur!og!
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ólíkar!áherslur!eftir!löndum!megi!kalla!þessa!nálgun!norræna!tengslaskilninginn!á!fötlun.!

Tøssebro!telur!að!þrjú!meginatriði!einkenni!tengslaskilninginn.!Í!fyrsta!lagi!sé!fötlun!
skilgreind!sem!misgengi!milli!færni!manneskju!og!þeirrar!kröfu!sem!samfélagið!gerir!til!
þegna!sinna.!Í!öðru!lagi!sé!bent!á!að!fötlun!sé!háð!aðstæðum.!Til!að!mynda!er!ólæs!maður!

með!þroskahömlun!ekki!fatlaður!á!veitingastað!sem!hefur!myndrænan!matseðil.!Í!þriðja!
lagi!telur!Tøssebro!að!vegna!ofangreindra!þátta!sé!fötlun!afstæð.!Þar!sem!að!við!sem!
samfélag!ákvörðum!viðmið!og!skipuleggjum!umhverfi!getur!það!verið!tilviljunum!háð!

hvort!fólk!teljist!fatlað!eða!ekki.!Sem!dæmi!má!nefna!að!þroskahömlun!er!greind!eftir!
greindarvísitölu!og!eru!viðmiðin!breytileg!eftir!löndum!og!tímaskeiðum!(Rannveig!
Traustadóttir,!2006b).!

!

1.2 Mannréttindi&og&sjálfstætt&líf&

Samningur!Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks!var!undirritaður!af!Íslandi!ásamt!
fleiri!þjóðum!árið!2007.!Samfara!þróun!og!aukinni!áherslu!þjóða!á!mannréttindi!hafa!
samningar!líkt!og!þessi!gert!sérstaklega!grein!fyrir!réttindum!jaðar>!og!viðkvæmra!hópa.!

Alþjóðasamfélagið!hefur!nú!viðurkennt!að!til!séu!hópar!fólks!sem!verða!fyrir!
mannréttindabrotum!sem!hindrar!félagslega!þátttöku!þeirra!í!samfélaginu!(Vilborg!

Jóhannsdóttir!og!Freyja!Haraldsdóttir,!2010;!Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!Samningur!
Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks!hefur!einungis!verið!undirritaður!en!ekki!
fullgiltur!á!Íslandi.!Þrátt!fyrir!það!gera!stjórnvöld!ráð!fyrir!að!öll!framkvæmd!laga!um!

málefni!fatlaðs!fólks!(nr.!59/1992)!skuli!taka!mið!af!samningnum.!Samningurinn!um!
réttindi!fatlaðs!fólks!líkt!og!aðrir!sértækir!mannréttindasáttmálar!byggja!á!almennum!
réttindum!Mannréttindayfirlýsingu!Sameinuðu!þjóðanna!(Samningur!Sameinuðu!

þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks,!2007).!

Á!allsherjarþingi!Sameinuðu!þjóðanna!í!desember!árið!1948!var!samþykkt!

Mannréttindayfirlýsing!Sameinuðu!þjóðanna!(1.!grein/1948)!og!hefst!hún!á!þessum!
orðum:!„Allir!eru!bornir!frjálsir!og!jafnir!öðrum!að!virðingu!og!réttindum.!Allir!eru!gæddir!
skynsemi!og!samvisku!og!ber!að!breyta!bróðurlega!hverjum!við!annan“.!Af!þessum!orðum!

má!ætla!að!mannréttindi!sé!meðfæddur!réttur!allra!manneskja!óháð!ytri!aðstæðum.!Því!
er!í!sjálfu!sér!þversagnakennt!að!gera!sérstaka!sáttmála!en!engu!að!síður!nauðsynlegt!þar!

sem!samfélagið!hefur!viðurkennt!undirokun!þessara!hópa!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!
Samningur!Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks!verður!til!fyrir!tilstilli!
baráttuhreyfinga!fatlaðs!fólks!fyrir!mannréttindum!og!gegn!misrétti.!Með!tilkomu!hans!

hefur!réttarvernd!fatlaðs!fólks!aukist!stórlega!(Vilborg!Jóhannsdóttir!og!Freyja!
Haraldsdóttir,!2011;!Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!Ármann!Jakobsson!og!Kristín!
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Björnsdóttir,!2013).!Samningurinn!er!verkfæri!til!að!koma!auga!á!hindranir!sem!aftra!

fötluðu!fólki!þátttöku!í!samfélaginu.!Skilgreinir!hann!aðgerðir!sem!stjórnvöld!geta!gripið!til!
svo!koma!megi!í!veg!fyrir!slíka!mismunun!(Vilborg!Jóhannsdóttir!og!Freyja!Haraldsdóttir,!
2010;!2011;!Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!

Vegna!baráttu!fatlaðs!fólks!fyrir!mannréttindum!hefur!orðið!til!

mannréttindasjónarhorn!á!fötlun!sem!birtist!greinilega!í!Samningi!Sameinuðu!þjóðanna!
um!réttindi!fatlaðs!fólks!(2007).!Sjónarhornið!endurspeglast!í!hreyfingu!fatlaðs!fólks!sem!
kennir!sig!við!sjálfstætt!líf!(Vilborg!Jóhannsdóttir!og!Freyja!Haraldsdóttir,!2011).!Í!19.grein!

samningsins!er!fjallað!um!sjálfstætt!líf!og!hvernig!aðildarríki!skulu!tryggja!að!fatlað!fólk!
njóti!þjónustu!sem!gerir!því!kleift!að!lifa!sem!virkir!samfélagsþegnar!án!aðgreiningar!
(Samningur!Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks,!2007).!Hugmyndafræðin!um!

sjálfstætt!líf!hefur!endurskilgreint!hugtakið!sjálfstæði.!Samkvæmt!þeirri!hugmyndafræði!
felst!sjálfstæði!í!stjórninni,!ákvörðunartökunni!og!valmöguleikum!til!jafns!við!aðra!en!ekki!
í!að!framkvæma!hluti!með!eigin!líkama.!Þar!af!leiðandi!hefur!ein!helsta!krafan!verið!

notendastýrð!persónuleg!aðstoð!sem!gefur!fötluðu!fólki!vald!yfir!eigin!þjónustu!og!eigin!
lífi.!Vald!til!þess!að!ráða!hvernig,!hvar!og!hvenær!aðstoð!er!veitt.!Notendastýrð!
persónuleg!aðstoð!gefur!fötluðu!fólki!möguleika!á!að!taka!allar!ákvarðanir!í!eigin!lífi!og!

njóta!sjálfræðis!með!eða!án!aðstoðar!(Winter,!2003;!Vilborg!Jóhannsdóttir!og!Freyja!
Haraldsdóttir,!2011).!!

Þannig!birtist!mannréttindanálgun!í!Samningi!Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!

fatlaðs!fólks!og!í!lífi!fólksins.!Mannréttindi!eru!gæði!sem!allt!fólk!hefur!meðfæddan!rétt!á!

og!við!sem!samfélag!berum!sameiginlega!ábyrgð!á!að!allir!þegnar!njóti!þeirra.!
Samningurinn!er!krafa!til!þjóðanna!að!hefja!aðgerðir!sem!sporna!við!útskúfun!fatlaðs!fólks!
frá!þátttöku!í!samfélaginu.!Með!slíkum!aðgerðum!er!hægt!að!skapa!samfélag!án!

aðgreiningar!þar!sem!litið!er!á!fatlað!fólk!sem!fullgilda!þátttakendur!með!sömu!réttindi!og!
skyldur!og!aðrir!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012;!Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!Ármann!
Jakobsson!og!Kristín!Björnsdóttir,!2013).!

!
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2 Að&ráða&sér&sjálfur&

Í!þessum!kafla!verkefnisins!verður!gert!grein!fyrir!hugtökum!sem!eiga!sterkar!rætur!í!
mannréttindabaráttu!fatlaðs!fólks.!Hugtökin!eru!sjálfræði,!sjálfsákvörðunarréttur!og!
valdefling!en!öll!tengjast!þau!baráttu!fatlaðs!fólks!fyrir!að!litið!sé!á!það!sem!manneskjur!

sem!séu!við!stjórnvölinn!í!eigin!lífi.!Einnig!verður!greint!frá!sjálfsákvörðunarhópum!og!
hvernig!þeir!hafi!orðið!til!þess!að!fólk!með!þroskahömlun!hafi!fengið!aukin!réttindi!í!átt!að!
sjálfræði.!

!

2.1 Sjálfræði&

Almennar!meginreglur!Samnings!Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks!(3.!
grein/2007)!hefjast!á!þessum!orðum!„virðing!fyrir!meðfæddri!göfgi,!sjálfræði!einstaklinga,!
þar!með!talið!frelsi!til!að!taka!eigin!ákvarðanir,!og!sjálfstæði!þeirra“.&Samningurinn!byggir!

á!því!að!allar!fullorðnar!manneskjur!séu!sjálfráða!og!taki!ákvarðanir!um!eigið!líf.!Sjálfræði!
er!hugtak!sem!hefur!lagalegt!gildi!en!er!einnig!siðfræðilegt!hugtak!sem!siðfræðingar!hafa!
velt!fyrir!sér!í!áraraðir.!Samfara!réttindabaráttu!fatlaðs!fólks!hefur!krafan!um!aukinn!

skilning!á!hugtakinu!sjálfræði!orðið!háværari.!Staðalímyndin!„eilíf!börn“!er!enn!sterk!í!
okkar!menningu!og!loðir!sérstaklega!við!fólk!með!þroskahömlun.!Sjálfræði!þessa!hóps!er!
einkar!viðkvæmt!sökum!þess!en!samkvæmt!skilgreiningu!teljast!börn!ekki!sjálfráða.!Því!er!

vert!að!skoða!sjálfræði!í!víðara!samhengi!þar!sem!að!fólk!getur!þurft!aðstoð!við!að!njóta!
sjálfræðis!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!

Sjálfræði!er!eitt!af!grunngildum!siðfræðinnar!og!eitt!af!því!sem!skilgreinir!okkur!sem!

manneskjur.!Hin!hefðbunda!skilgreining!á!sjálfræði!felst!í!því!að!manneskjan!stjórni!sínu!

lífi!án!afskipta!annarra.!Manneskjan!tekur!ákvarðanir!eftir!sínum!þrám,!skoðunum!og!
gildum.!Fari!manneskjan!eftir!sannfæringu!og!gildismati!annarra!getur!hún!vart!talist!
sjálfráða.!Sjálfráða!manneskja!ákvarðar!stefnu!lífs!síns!í!samræmi!við!eigin!tilfinningar!og!

gildismat!og!er!einhvers!konar!gerandi.!Í!sjálfræðinu!felst!því!umhugsun,!ákvarðanataka!
og!athöfn!(Ástríður!Stefánsdóttir!og!Vilhjálmur!Árnason,!2004;!Christman,!2004).!
Vilhjálmur!Árnason!skilgreinir!einmitt!sjálfræðið!sem!rými!til!athafna.!Hann!bendir!á!að!

manneskjan!skuli!ekki!vera!heft!á!neinn!hátt!en!þó!sé!ekki!æskilegt!að!vera!hömlulaus.!
Þótt!höft!skerði!frelsi!manneskjunnar!til!athafna!eru!þau!nauðsynleg!til!þess!að!virða!
sjálfræði!annarra!(Ástríður!Stefánsdóttir!og!Vilhjálmur!Árnason,!2004).!!
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Ástríður!Stefánsdóttir!(2012)!segir!að!líklega!eigi!ein!af!mikilvægustu!kenningum!

nútímans!um!sjálfræðið!rætur!að!rekja!til!femínisma!það!er!kenningin!um!aðstæðubundið!
sjálfræði.!Hana!megi!líta!á!sem!regnhlífarhugtak!yfir!sjálfræði!í!víðara!samhengi.!
Aðstæðubundið!sjálfræði!mótaðist!vegna!gagnrýni!á!hefðbundinn!skilning!á!sjálfræði!og!

byggir!á!því!að!fólk!sé!ekki!eyland.!Við!erum!manneskjur!sem!lifum!lífi!okkar!í!félagslegum!
tengslum!við!aðra!og!umhverfið.!Gengið!er!út!frá!því!að!sjálfið!verði!til!í!félagslegu!
samspili!en!sé!ekki!sjálfsprottið.!Kenningin!gefur!því!færi!á!að!skoða!sjálfræði!hópa!út!frá!

stöðu!þeirra!í!samfélaginu!og!gerir!ráð!fyrir!að!slíkt!hafi!áhrif!á!manneskjuna.!Samkvæmt!
kenningum!femínista!um!aðstæðubundið!sjálfræðið!má!enn!fremur!greina!hvernig!innri!
kúgun!hefur!áhrif!á!ákvarðanir!manneskjunnar,!innri!kúgun!sem!verður!til!vegna!útskúfun!

jaðarhópa!frá!samfélaginu.!Til!að!mynda!gæti!almenn!vantrú!og!vantraust!á!hæfni!fólks!
með!þroskahömlun!til!að!taka!ákvarðanir!orðið!að!innbirgðum!fordómum!hjá!fólki!

(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012;!Christman,!2004).!

Með!þessari!nýju!nálgun!á!sjálfræði!má!líta!á!það!sem!hæfileika!sem!hægt!er!að!þróa!

með!sér!í!gegnum!ákvarðanatöku!í!félagslegu!samspili!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012;!
Christman,!2004).!Líkt!og!Ástríður!Stefánsdóttir!(2012)!bendir!á!hefur!alþjóðasamfélagið!
með!samþykktum!Samningi!Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks!viðurkennt!að!

fatlað!fólk!þurfi!aukinn!stuðning!frá!samfélaginu!til!að!njóta!sjálfræðis!síns!til!jafns!við!
ófatlað!fólk.!Það!sé!okkar!sameiginlega!ábyrgð!að!skapa!umhverfi!án!hindrana!þar!sem!
fólk!eflist!og!hefur!tækifæri!til!að!nýta!sjálfræði!sitt.!Hún!tekur!jafnframt!fram!að!

mikilvægt!sé!að!skoða!sjálfræði!fólks!sem!sett!hefur!verið!á!jaðarinn!og!tengsl!þess!við!
umhverfið.!Það!gefur!færi!á!að!koma!auga!á!kúgun!innan!kerfisins!og!eykur!möguleika!á!
að!skapa!skilyrði!til!frekari!þróunar!sjálfræðisins!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!

Samkvæmt!íslenskum!Lögræðislögum!nr.!71/1997)!verður!fólk!lögráða!við!átján!ára!

aldur!og!á!það!jafnt!við!um!alla.!Lögræði!felur!í!sér!annars!vegar!sjálfræði!og!hins!vegar!
fjárræði.!Lögin!kveða!á!um!að!hver!sá!sem!ekki!er!fær!um!að!taka!ákvarðanir!um!líf!sitt,!
meðal!annars!vegna!andlegs!vanþroska,!geti!verið!sviptur!lögræði!sínu.!Má!sjá!að!þessi!lög!

falla!vel!að!hefðbundnum!skilgreiningum!um!sjálfræðið.!!

Eins!og!fram!hefur!komið!gerðist!Ísland!aðildarríki!að!Samningi!Sameinuðu!þjóðanna!

um!réttindi!fatlaðs!fólks!árið!2007.!Ísland!hefur!því!skuldbundið!sig!til!að!viðurkenna!
sérstöðu!fatlaðs!fólks!og!mikilvægi!þess!að!tryggja!þeim!hópi!mannréttindi!til!jafns!við!

ófatlað!fólk!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!Í!12.!grein!samningsins!er!fjallað!um!hvernig!
tryggja!skuli!fötluðu!fólki!réttarstöðu!til!jafns!við!aðra.!Aðildarríki!skulu!gera!ráðstafanir!til!
að!fatlað!fólk!njóti!stuðnings!við!að!nýta!gerhæfi!sitt!(Samningur!Sameinuðu!þjóðanna!um!

réttindi!fatlaðs!fólks,!2007).!Gerhæfi!á!við!hæfni!fólks!til!að!gæta!réttinda!sinna!og!ráða!
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sér!sjálft.!Þannig!styrkir!samningurinn!stöðu!fatlaðs!fólks!sem!á!erfitt!með!að!tjá!vilja!sinn!

og!taka!ákvarðanir!vegna!fötlunar!sinnar!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!Má!sjá!að!
Lögræðislögin!(nr.!71/1997)!stangast!því!á!við!ákvæði!þessa!samnings!þar!sem!ekki!er!gert!
ráð!fyrir!að!fólk!geti!notið!aðstoðar!við!að!nýta!eigið!gerhæfi.!Þessi!réttur!fólks!er!

þýðingarmikill!svo!það!geti!notið!sjálfræðis,!tekið!ákvarðanir!og!stjórnað!eigin!lífi.!

Ný!Lög!um!réttindagæslu!fyrir!fatlað!fólk!(nr.!88/2011)!tóku!gildi!á!Íslandi!1.!júlí!árið!

2011.!Markmið!laganna!er!að!fatlað!fólk!fái!aðstoð!við!að!gæta!réttinda!sinna!og!tryggja!
að!fólk!fái!notið!sjálfsákvörðunarréttar!síns.!Í!þessum!lögum!er!í!fyrsta!skipti!á!Íslandi!

viðurkenndur!réttur!lögráða!fatlaðs!fólks!til!þess!að!fá!aðstoð!við!að!taka!ákvarðanir.!
Fatlað!fólk!getur!nú!samkvæmt!þeim!lögum!ráðið!persónulegan!talsmann!til!aðstoðar!við!
að!njóta!sjálfræðis!(Lög!um!réttindagæslu!fyrir!fatlað!fólk!nr.!88/2011).!

Samkvæmt!lögum!og!mannréttindasáttmálum!er!ljóst!að!réttur!fatlaðs!fólks!til!

sjálfræðis!er!sá!sami!og!ófatlaðs!fólks.!Á!undanförnum!árum!hefur!verið!viðurkennt!að!
gildandi!lög!hafi!ekki!nægt!til!að!gæta!sjálfræðis!fatlaðs!fólks!og!þurfi!aðstoð!við!að!gæta!
réttinda!sinna.!Með!því!er!einnig!tekið!skref!í!átt!að!viðurkenningu!félagslegs!skilnings!á!

fötlun!og!ábyrgð!samfélagsins!að!fjarlægja!hindranir!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!Til!að!
koma!til!móts!við!kröfu!Samning!Sameinuðu!þjóðanna!um!réttindi!fatlaðs!fólks!(2007)!
voru!Lög!um!réttindagæslu!(nr.!81/2011)!tekin!í!gildi!og!réttur!fatlaðs!fólks!til!sjálfræðis!

styrktur.!!

&

2.2 Sjálfsákvörðunarréttur&(e.!Self>advocacy)&

Minnihlutahópar!sem!í!gegnum!tíðina!hafa!verið!jaðarsettir!og!útilokaðir!hófu!um!miðja!
síðustu!öld!að!mótmæla!aðstæðum!sínum,!meðal!annars!vegna!vistunar!á!stofnunum.!Í!

gegnum!þessi!mótmæli!mynduðust!hópar!fólks!sem!eru!kallaðir!sjálfsákvörðunarhópar!og!
á!áttunda!áratug!síðustu!aldar!í!tengslum!við!þá!varð!til!hugtakið!sjálfsákvörðunarréttur!
(Goodley,!2000;!Goodley!og!Ramcharan,!2005;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008;!Kristín!

Björnsdóttir,!2009).!!

Hugtakið!á!annars!vegar!við!um!baráttu!fyrir!réttindum!hópa!fólks!og!hins!vegar!við!

baráttu!einstaklinga!fyrir!eigin!réttindum,!sem!stundum!er!kallað!á!ensku!„self>
determination“!(Goodley,!2000;!Sprague!og!Hayes,!2000;!Rannveig!Traustadóttir,!2006c;!

Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008).!Í!sjálfsákvörðunarhópum!vísar!sjálfsákvörðunarrétturinn!
frekar!til!réttindabaráttu!fólks,!þar!sem!hópurinn!berst!fyrir!sameiginlegum!hagsmunum.!
Þá!eru!einstaklingar!innan!hópsins!ekki!eingöngu!eigin!talsmenn!heldur!líka!talsmenn!

annars!fólks!í!sömu!stöðu!(Goodley,!2000;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008).!!
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Skilningurinn!sem!við!leggjum!í!hugtakið!sjálfsákvörðunarréttur!getur!verið!nokkuð!

mismunandi.!Hér!á!landi!hefur!einnig!reynst!erfitt!að!þýða!hugtakið!yfir!á!íslensku.!
Skilgreiningin!er!því!víð!og!áherslurnar!breytilegar!(Goodley,!2000;!Goodley!og!
Ramcharan,!2005;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008;!Kristín!Björnsdóttir,!2009).!Mismunandi!

skoðanir!á!þýðingu!hugtaksins!má!mögulega!finna!í!rétti!fólks!til!að!fjalla!um!það.!Hafa!
sumir!haldið!því!fram!að!aðeins!fólk!með!þroskahömlun!sé!fært!um!að!skilgreina!hugtakið!
sjálft!fyrir!sinn!hóp!(Buchanan!og!Walmsley,!2006).!Buchanan!og!Walmsley!(2006)!benda!

á!mikilvægi!þess!að!sjálfsákvörðunarrétturinn!sé!skoðaður!frá!mörgum!hliðum!til!að!auka!
á!skilning!hugtaksins.!Ljóst!er!að!skilgreining!sjálfsákvörðunarréttarins!er!breytileg!eftir!því!
hver!stendur!að!baki!hennar.!

Margir!hafa!greint!frá!því!að!þátttaka!í!sjálfsákvörðunarhópum!hefur!gefið!þeim!aukið!

sjálfstraust!til!að!nýta!sjálfsákvörðunarrétt!sinn!(Gilmartin!og!Slevin,!2010).!Í!rannsókn!
Dan!Goodley!(2000)!lýsti!þátttakandi!hvernig!áhrif!það!hefði!haft!á!líf!hans:! 

  

Áður!en!ég!byrjaði!í!sjálfsákvörðunarhóp,!sem!frelsaði!mig,!gat!ég!ekki!látið!

skoðanir!mínar!í!ljós,!ekki!sagt!fólki!hvað!mér!fannst!um!það,!ekki!sagt!DHSS!

[Heilbrigðis>!og!Almennatryggingaráðuneyti],!ekki!sagt!neinum.!Ég!gat!ekki!
sagt!starfsfólki!frá!hvað!það!gerði!rangt.!1!

  

Hér!er!þátttöku!í!sjálfsákvörðunarhóp!lýst!sem!frelsandi.!Til!eru!margar!jákvæðar!
reynslusögur!sem!hafa!oft!á!tíðum!leitt!til!persónulegra!breytinga!í!lífi!fólks.!Aukið!

sjálfstraust!hefur!gefið!fólki!þor!til!að!mótmæla!óviðunandi!aðstæðum!og!taka!stjórn!í!
eigin!lífi!(Goodley,!2000;!Williams,!2006;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008;!Gilmartin!og!
Slevin,!2010).  

Sjálfsákvörðunarréttur!er!einskonar!staðfesting!og!framkvæmd!á!sjálfræði!

manneskjunnar!(Sprague!og!Hayes,!2000).!Það!þýðir!að!láta!skoðanir!sínar!í!ljós!og!taka!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
1!Until!I!started!going!to!an!advocacy!group,!which!set!me!free,!I!could´t!put!put!my!views!across,!tell!people!

what!I!thought!of!them,!tell!the!DHSS![Department!of!Health!and!Social!Security],!tell!anyone.!I!could!not!

tell!the!staff!where!they!were!going!wrong.!(Goodley,!2000,!bls.!120)!
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þannig!stjórnina!í!eigin!lífi.!Að!nýta!sjálfsákvörðunarrétt!sinn!á!öllum!sviðum!lífsins!með!

því!að!tala!fyrir!sjálfan!sig!og!taka!ákvarðanir!eftir!því!sem!hver!telur!henta!sér!best!
(Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008).!Sjálfsákvörðunarrétti!hefur!jafnframt!verið!lýst!sem!ferli.!
Því!ferli!sem!manneskjan!fer!í!gegnum!þegar!sjálfstraust!hennar!eykst!samfara!hæfninni!til!

að!tjá!skoðanir!sínar!og!langanir.!Með!auknu!sjálfstrausti!hefur!hún!meiri!möguleika!á!að!
taka!upplýstar!ákvarðanir!um!sitt!líf.!Auk!þess!telja!margir!að!í!sjálfsákvörðunarréttinum!
felist!góð!þekking!á!eigin!réttindum!ásamt!ábyrgðinni!á!eigin!gjörðum!og!lífi!(Goodley,!

2000;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008). 

!

2.3 Sjálfsákvörðunarhópar&

Sjálfsákvörðunarhópar!eru!umræðuhópar!fólks!sem!eiga!rætur!sínar!að!rekja!til!
réttindabaráttu!minnihlutahópa.!Tilgangur!þeirra!er!að!styrkja!fólk!í!baráttu!fyrir!
réttindum!sínum!og!hópsins.!Margir!þeirra!mynduðust!í!tengslum!við!lokanir!

sólarhringsstofnanna!og!ómanneskjulegarar!framkomu!í!garð!íbúa!stofnanna!(Williams!og!
Scultz,!1982;!Goodley,!2000;!Allen,!Traustadóttir!og!Spina,!2005).!Í!slíkum!hópum!kom!fólk!
saman!sem!hafði!svipaða!reynslu!og!sögu!að!segja!og!varð!til!sterk!rödd!fólksins!sem!veitti!

ríkjandi!viðhorfum!mótspyrnu!og!barðist!fyrir!breytingum.!Sjálfsákvörðunarhópar!hafa!því!
verið!mikilvægt!verkfæri!í!mannréttindabaráttu!fólks!með!þroskahömlun.!!

Sjálfsákvörðunarhópar!fólks!með!þroskahömlun!urðu!til!í!Bandaríkjunum!og!Bretlandi!

upp!úr!1970.!!Má!rekja!samskonar!hópa!á!Norðurlöndunum!allt!aftur!til!ársins!1960!

(Goodley,!2000;!Rannveig!Traustadóttir,!2006c).!Sjálfsákvörðunarhópar!á!Norðurlöndum!
byrjuðu!margir!hverjir!sem!hópar!undir!hagsmuna>!og!foreldrasamtökum!á!meðan!hópar!
meðal!annars!í!Bretlandi!höfnuðu!þeirri!leið!og!vildu!sjálfstæði!frá!upphafi!(Buchanan!og!

Walmsley,!2006). 

Ray!Loomis!er!talinn!einn!af!upphafsmönnum!skipulagðra!sjálfsákvörðunarhópa!fólks!

með!þroskahömlun!í!Bandaríkjunum.!Hann!var!sjálfur!með!þroskahömlun!og!hafði!búið!á!
altækri!stofnun!í!fjölda!ára.!Eftir!að!hann!flutti!út!í!samfélagið!stofnaði!hann!hreyfingu!
fólks!með!þroskahömlun!sem!bar!nafnið!Project*two.*Hópurinn!var!einskonar!

stuðningshópur!fyrir!fólk!sem!hafði!lifað!á!stofnunum!og!deildi!því!ákveðinni!lífsreynslu.!
Með!sameiginlegri!reynslu!gátu!þau!brotið!niður!múra!aðgreiningar!samfélagsins!og!stutt!

hvort!annað!til!sjálfstæðs!lífs.!Project*two!hefur!síðan!þá!verið!fyrirmynd!fjölda!annarra!
sjálfsákvörðunarhópa!víða!í!heiminum!(Williams!og!Scultz,!1982;!Goodley,!2000;!Kristín!
Björnsdóttir,!2009).!
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Sjálfsákvörðunarhópar!hafa!verið!flokkaðir!niður!í!fjórar!tegundir!hópa,!sjálfstæða!

baráttuhópa,!hópa!innan!samtaka,!bandalagshópa!sem!eru!greinar!af!hreyfingu!fatlaðs!
fólks!og!hópa!innan!þjónustukerfisins!(Goodley,!2000;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008).! 

Ýmsar!skoðanir!hafa!verið!upp!meðal!fræðimanna!varðandi!sjálfstæði!

sjálfsákvörðunarhópa.!Dan!Goodley!(2000)!telur!slíka!hópa!vera!pólitískt!afl!sem!mótmæla!

ríkjandi!hugmyndum!um!fólk!með!þroskahömlun.!Með!því!að!fólk!með!þroskahömlun!
komi!fram!opinberlega!og!svipti!hulunni!af!aðstæðum!sínum!er!staðalímyndum!um!
fórnarlömb!og!„eilíf!börn“!kollvarpað.!Aðrir!fræðimenn!telja!að!vegna!þess!að!margir!

sjálfsákvörðunarhópar!hafi!ófatlað!fólk!sér!til!aðstoðar!geti!hóparnir!ekki!talist!sjálfstæðir!
(Buchanan!og!Walmsley,!2006). 

Þrátt!fyrir!deilur!um!sjálfstæði!sjálfsákvörðunarhópa!fólks!með!þroskahömlun!hefur!

fjöldi!þeirra!stigið!mikið!síðustu!áratugi!(Goodley,!2000;!2005).!Hóparnir!hafa!í!gegnum!

tíðina!sýnt!sig!með!því!að!styrkja!sameiginlega!rödd!fólks!með!þroskahömlun!og!efla!
sjálfsákvörðunarrétt!þeirra.!Annars!vegar!að!styrkja!fólk!í!eigin!baráttu,!til!að!taka!
ákvarðanir!um!eigið!líf!og!að!standa!fast!á!sínu!og!hins!vegar!til!að!skapa!samstöðu!og!fá!

fram!sameiginlega!sögu!hópsins!til!að!berjast!fyrir!réttindum!heildarinnar.!Óháð!uppruna!
eiga!hóparnir!það!flestir!sameiginlegt!að!vinna!gegn!aðgreiningu!og!berjast!fyrir!réttindum!
fólks!með!þroskahömlun!(Buchanan!og!Walmsley,!2006;!Rannveig!Traustadóttir,!2006c).!

Bent!hefur!verið!á!að!hvernig!sem!hóparnir!eru!myndaðir!ögra!þeir,!með!starfsemi!sinni,!
staðalímyndum!um!fólk!með!þroskahömlun!sem!ósjálfbjarga!manneskjur!(Goodley,!2000;!
Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008).!

!

2.4 Valdefling&(e.!Empowerment)&

Valdefling!er!fræðilegt!hugtak!sem!felur!í!sér!einhvers!konar!hugmynd!um!hvernig!vald!
skiptist!á!milli!manna.!Hugtakið!er!þekkt!í!hinum!ýmsu!fræðigreinum!og!er!þar!að!auki!
notað!í!réttindabaráttu!ýmissa!minnihlutahópa.!Valdefling!á!sér!líkt!og!

sjálfsákvörðunarréttur!margar!skilgreiningar!en!eru!hugtökin!mjög!tengd.!Hugtakið!
valdefling!hefur!líka!verið!þýtt!á!íslensku!sem!sjálfsefling!sem!gefur!til!kynna!
einhverskonar!styrkingu!á!sjálfinu.!Skilgreiningar!eru!með!ýmsu!móti!og!oft!óljósar!en!

innibera!þó!allar!ákveðinn!kjarna.!Valdefling!er!þegar!fólk!öðlast!meiri!stjórn!á!lífi!sínu!og!
aðstæðum.!Hugtakið!á!rætur!að!rekja!til!mannréttinda!fólks!og!felur!í!sér!réttlæti!og!
framfarir.!Þar!að!auki!getur!valdefling!þýtt!uppfylling!drauma!og!það!þegar!fólk!nýtur!

lífsgæða!þrátt!fyrir!mótlæti!eða!erfiðar!aðstæður.!Margir!fræðimenn!telja!að!með!
valdeflingu!sé!átt!við!einhvers!konar!tilfærslu!á!valdi!frá!valdamiklum!til!þeirra!sem!minna!
vald!hafa!(Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!2006;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008). 
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Vegna!þess!hve!erfitt!reynist!að!gera!grein!fyrir!valdeflingu!hafa!margir!fræðimenn!

gripið!til!þess!ráðs!að!greina!hvað!í!umhverfi!okkar!komi!í!veg!fyrir!valdeflingu.!Telja!
margir!stofnanavætt!umhverfi,!fagmennsku!og!skrifræði!geta!verið!þætti!sem!hamla!
valdeflingu!fatlaðs!fólks!(Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!2006;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!

2008).!Cocks!og!Cockram!(2002)!eru!meðal!þeirra!sem!hafa!talað!um!að!stofnanir!skerði!
frelsi!manneskjunnar!og!því!felist!valdefling!í!því!að!losna!undan!skipulagðri!þjónustu!
stofnanna.!Þeir!telja!valdeflingu!felast!í!því!að!manneskjan!sé!frjáls!frá!nauðung!og!

þvingun.! 

Oft!á!tíðum!hefur!fólk!með!þroskahömlun!sem!býr!eða!vinnur!á!þjónustustofnunum!

ekki!fullkomið!vald!yfir!eigin!lífi.!Til!þess!að!manneskjan!upplifi!ekki!frelsisskerðingu!þarf!
þjónustan!að!vera!sniðin!að!þörfum!og!lífstíl!hvers!og!eins!(Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!

2008).!Cocks!og!Cockram!(2002)!telja!að!manneskjan!valdeflist!þegar!hún!fær!notið!
hæfileika!sinna!og!tækifæri!til!að!efla!þá.!Þá!er!brýnt!að!allar!manneskjur!njóti!virðingar!
svo!þær!losni!undan!neikvæðum!viðhorfum!til!að!hæfileikar!hvers!og!eins!geti!blómstrað!

(Cocks!og!Cockram,!2002;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008).! 

Dan!Goodley!(2005)!hefur!bent!á!að!starfsfólk!sem!telur!sig!vinna!að!því!að!valdefla!

fólk!geti!mögulega!undirstrikað!enn!frekar!valdaminni!stöðu!fólks!með!þroskahömlun.!
Þannig!geta!hugmyndir!starfsfólks!og!gjörðir!sem!taldar!eru!valdeflandi!snúist!í!andhverfu!

sína.!Einnig!hefur!verið!bent!á!að!þar!sem!valdefling!sé!tilfinning!sem!kemur!innan!frá!geti!
fagfólk!í!valdameiri!stöðu!ekki!valdeflt!fólk!(Goodley,!2005).!Steve!Dowson!(2002)!hefur!
sömuleiðis!talað!um!þær!hættur!sem!leynast!í!notkun!hugtaksins!í!þjónustu!við!fólk!með!

þroskahömlun.!Hann!telur!hugtök!á!borð!við!valdeflingu!geti!orðið!tálsýn!árangurs!og!
framþróunar!en!ekki!merki!um!raunverulegar!framfarir.!Dowson!(2002)!bendir!enn!fremur!
á!að!ósjaldan!er!þjónusta!við!fólk!með!þroskahömlun!skipulögð!eftir!þörfum!

þjónustuveitenda!en!ekki!eftir!þörfum!einstaklingsins.!Vegna&lokana!altækra!stofnana!
telur!Dowson!að!vandamálið!sé!ekki!lengur!jafn!augljóst!og!áður!var. 

Í!femínískum!fræðum!hefur!valdefling!verið!skilgreind!sem!ferli!sem!verður!á!milli!

manneskja.!Hefðbundinn!skilningur!á!valdeflingu!er!gagnrýndur!þar!sem!manneskjan!er!

tekin!úr!samhengi!við!umhverfi!og!aðstæður.!Þar!að!auki!er!horft!framhjá!öðrum!þáttum!
svo!sem!kyni,!kynhneigð!og!stöðu.!Telja!margir!femínistar!að!í!félagslegum!samskiptum!
fólks!birtist!valdefling!á!margvíslegan!hátt!eftir!aðstæðum!og!persónum.!Valdið!vísar!þá!í!

styrk!manneskju!til!að!takast!á!við!hindranir!í!daglegu!lífi!og!bregðast!við!í!samræmi!við!
eigið!sjálf.!Styrk!til!að!bregðast!við!aðstæðum!sem!einstaklingur!eða!sem!hluti!af!stærri!
heild!(Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!2006;!Sprague!og!Hayes,!2000).!!
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Sjálfsákvörðunarhópar!skapa!aðstæður!sem!eru!líklegar!til!að!valdefla!fólk.!Hóparnir!

efla!fólk!til!vitundar!um!sjálfsákvörðunarrétt!sinn!sem!getur!fóstrað!vald>!eða!sjálfseflingu!
manneskjunnar!(Sprague!og!Hayes,!2000).!Fólk!hefur!upplifað!að!með!þátttöku!í!
sjálfsákvörðunarhópum!sé!oft!í!fyrsta!skipti!hlustað!á!sögu!þess.!Það!hefur!einnig!sýnt!sig!

að!það!getur!haft!jákvæð!áhrif!á!fólk!að!deila!reynslu!og!styðja!aðra!í!svipaðri!stöðu!
(Goodley,!2000).!Sjálfsákvörðunarhópar!hafa!með!sameiginlegri!sögu!sinni!storkað!
ríkjandi!viðhorfum!samfélagsins!um!fólk!með!þroskahömlun!sem!getur!haft!valdeflandi!

áhrif!á!meðlimi!hópsins!(Sprague!og!Hayes,!2000).!

!

!
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3 Sjálfsákvörðunarhópur&Þroskahjálpar&og&Átaks&

Til!að!varpa!enn!frekar!ljósi!á!meginviðfangsefni!þessarar!ritgerðar,!það!er!áhrif!
sjálfsákvörðunarhópa!á!manneskjuna,!verður!sjónum!beint!að!verkefni!sem!ég!fékk!
tækifæri!til!að!taka!þátt!í!sem!þroskaþjálfanemi!hjá!Landssamtökunum!Þroskahjálp.!

Verkefnið!var!að!aðstoða!sjálfsákvörðunar>!og!umræðuhóp!sem!starfaði!á!vormánuðum!
ársins!2014.!Hópurinn!samanstóð!af!sjö!manns!með!þroskahömlun!sem!ég!aðstoðaði!við!
undirbúning!Leiðarþings!fyrir!fólk!með!þroskahömlun.!Samhliða!því!tók!hópurinn!þátt!í!

rannsókn!minni!til!lokaverkefnis!sem!unnin!var!í!anda!samvinnurannsókna.!Í!kaflanum!
verður!því!byrjað!á!að!fjalla!um!tilurð!og!tilgang!samvinnurannsókna.!Þá!verður!
framkvæmd!rannsóknar!minnar!lýst.!Að!lokum!verður!dregið!fram!hvernig!lykilhugtökin!

sjálfræði,!sjálfsákvörðunarréttur!og!valdefling!birtist!í!umræðum!hópsins.!

!

3.1 Samvinnurannsóknir&

Samvinnurannsóknir!eiga!uppruna!sinn!í!femínískum!fræðum.!Á!sjöunda!áratug!síðustu!
aldar!gagnrýndu!femínistar!hefðbundnar!rannsóknir!meðal!annars!fyrir!kröfu!um!hlutleysi,!

sem!leiddi!til!þess!að!horft!er!á!fólk!sem!tekur!þátt!í!rannsókn!sem!viðföng!rannsakenda.!
Bent!var!á!að!þetta!hafi!orðið!til!þess!að!hefðbundnar!rannsóknir!horfi!fram!hjá!
sjónarhorni!og!reynslu!jaðarhópa!og!með!því!ýtt!undir!neikvæðar!staðalímyndir!og!

jaðarsett!hópa!enn!frekar.!Aftur!á!móti!ýta!femínískar!rannsóknir!undir!að!fræðifólk!og!
þátttakendur!vinni!sem!jafningjar!en!þessar!tegundir!rannsókna!hafa!verið!kallaðar!
frelsandi!rannsóknir!(e.!Emancipatory!research).!Með!því!er!átt!við!að!þátttakendur!hafi!

áhrif!á!hvernig!rödd!þeirra!sé!túlkuð!og!notuð!til!að!varpa!ljósi!á!félagslegan!veruleika!
jaðarhópa.!Rannsóknirnar!eru!unnar!með!því!markmiði!að!stuðla!að!jákvæðum!
breytingum!í!lífi!þátttakanda!eða!samfélaginu.!(Rannveig!Traustadóttir!2006a,!Guðrún!V.!

Stefánsdóttir,!2010).! 

Frelsandi!fötlunarrannsóknir!eru!af!sama!skapi!unnar!til!að!stuðla!að!samfélagslegum!

breytingum!í!þágu!fatlaðs!fólks!og!auknum!lífsgæðum.!Samvinnurannsóknir!með!fötluðu!
fólki!eiga!rætur!sínar!að!rekja!til!frelsandi!fötlunarrannsókna.!Slíkar!rannsóknir!gera!ráð!

fyrir!aukinni!samvinnu!fræðafólks!og!þátttakanda!(Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2010).! 

Samvinnurannsóknir!hafa!nokkur!megineinkenni!að!mati!fötlunarfræðinganna!

Walmsley!og!Johnson!(2003).!Telja!þær!að!grundvöllur!fyrir!góðu!og!áhrifaríku!samstarfi!
sé!gagnkvæmt!traust!samstarfsfólks!á!milli.!Fræðafólk!skuli!líkt!og!í!frelsandi!rannsóknum!
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standa!með!fólki!með!þroskahömlun!og!líta!á!það!sem!fullgilt!samstarfsfólk!en!ekki!sem!

óvirka!þátttakendur.!Í!samvinnurannsóknum!er!gert!ráð!fyrir!að!fólk!með!þroskahömlun!
sé!virkt!í!öllu!ferlinu!þegar!efni!er!valið!til!rannsóknar.!Einnig!verða!sjónarmið!fólksins!að!
birtast!í!niðurstöðum!sem!skulu!vera!aðgengilegar!fólki!með!þroskahömlun.!Auk!þess!er!

lögð!áhersla!á!að!þær!séu!valdeflandi!fyrir!þátttakendur.!Með!valdeflingu!er!átt!við!að!
rannsóknin!hafi!jákvæð!áhrif!á!líf!fólks!sem!getur!leitt!til!breytinga!á!aðstæðum!þess!
(Walmsley!og!Johnson,!2003;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2010).!Mögulegt!er!að!rannsóknir!

séu!valdeflandi!án!þess!að!hafa!miklar!sýnilegar!breytingar!í!för!með!sér.!Með!þátttöku!
sinni!sem!samstarfsaðilar!í!rannsókn!vinnur!það!gegn!neikvæðum!staðalímyndum!um!fólk!
með!þroskahömlun!sem!getur!haft!valdeflandi!áhrif!(Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2010).!

Rannsóknin!sem!unnin!var!í!þessu!verkefni!er!undir!áhrifum!samvinnurannsókna!en!

sökum!þess!hve!stuttur!tími!var!til!stefnu!var!ekki!hægt!að!fylgja!öllu!því!ferli!sem!hér!var!
lýst!að!framan.!Rannsóknin!beindist!að!undirbúningsvinnu!umræðuhóps!fyrir!Leiðarþing!
fyrir!fólk!með!þroskahömlun.!Niðurstöðurnar!eru!mín!túlkun!á!því!sem!fram!fór!á!fundum!

hópsins!og!til!að!mæta!kröfunni!um!samvinnu!við!þátttakendur!í!öllu!ferlinu!voru!þær!
bornar!undir!hópinn!í!lokin.!

!

3.2 Framkvæmdin&

Á!haustmánuðum!ársins!2013!varð!til!sú!hugmynd!hjá!Landssamtökunum!Þroskahjálp!að!

halda!Leiðarþing!fyrir!fólk!með!þroskahömlun,!sem!síðan!var!haldið!þann!5.!apríl!2014.!
Leiðarþingið!var!fyrsta!sinnar!tegundar!á!Íslandi!og!var!markmið!þess!að!skapa!fólki!með!
þroskahömlun!vettvang!til!að!láta!skoðanir!sínar!í!ljós.!Haft!var!að!leiðarljósi!að!saman!

gæti!fólk!með!þroskahömlun!haft!áhrif!á!aðstæður!sínar!og!þá!þjónustu!sem!því!býðst.! 

Landssamtökin!Þroskahjálp!í!samstarfi!við!Átak,!félag!fólks!með!þroskahömlun!og!

Menntavísindasvið!Háskóla!Íslands!hóf!undirbúning!fyrir!Leiðarþingið!snemma!árs!2014.!
Alls!tóku!um!50!manns!með!þroskahömlun!þátt!í!Leiðarþinginu!og!komust!færri!að!en!

vildu.!Voru!tveir!umræðuhópar!fólks!með!þroskahömlun!undirbúningshópar!fyrir!
Leiðarþingið,!annars!vegar!hópur!fólks!úr!röðum!Átaks!sem!ég!aðstoðaði!og!hins!vegar!
hópur!sem!sótti!námskeið!við!Menntavísindasvið!Háskóla!Íslands.!

Leiðarþingið!byggðist!á!umræðuhefð!sjálfsákvörðunarhópa!þar!sem!litið!er!svo!á!að!

allir!þátttakendur!taki!virkan!þátt!í!þeim!umræðum!sem!eiga!sér!stað.!
Undirbúningshóparnir!ákvörðuðu!málefni!til!umræðu!á!Leiðarþinginu!og!valdi!
Átakshópurinn!að!skoða!atvinnumál!fatlaðs!fólks.!Markmiðið!var!að!dýpka!skilning!þeirra!

á!málefninu!til!að!geta!hvatt!þinggesti!til!þátttöku!í!umræðum.!Á!Leiðarþinginu!skipti!
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Átakshópurinn!sér!í!tvennt!og!bauð!þremur!til!fjórum!nýjum!meðlimum!úr!röðum!

þinggesta!að!bætast!við!í!hvorn!hóp!fyrir!sig.!

Var!hlutverk!mitt!það!sem!People*First,!samtök!fólks!með!þroskahömlun!um!heim!

allan!kjósa!að!kalla!„advisor“*eða!ráðgjafi!(Goodley,!2000).!Þátttakendur!í!hópnum!voru!
sjö!manns!með!þroskahömlun!og!samþykktu!þau!að!taka!þátt!í!rannsókn!minni!til!

lokaverkefnis.!Verkefnið!var!eins!og!áður!segir!unnið!í!anda!samvinnurannsókna.!!

Fundirnir!voru!allir!hljóðritaðir!og!afritaði!ég!þá!hluta!sem!ekki!sneru!að!skipulagi!eða!

framkvæmd!Leiðarþingsins.!Vann!ég!úr!og!túlkaði!umræður!hópsins!í!samræmi!við!efni!
verkefnisins!sem!ég!kynnti!fyrir!hópnum!í!upphafi.!Eftir!þingið!var!haldinn!lokafundur!þar!
sem!starf!hópsins,!samantekt!og!niðurstöður!voru!bornar!undir!þátttakendur.!!

Átakshópurinn!hittist!vikulega,!í!alls!átta!skipti!og!klukkutíma!í!senn.!Samvinnan!fólst!í!

að!vinna!saman!að!Leiðarþinginu.!Þar!sem!markmið!hópsins!var!að!undirbúa!Leiðarþingið!
fór!fyrsti!hluti!fundanna!í!atriði!tengd!skipulagi!og!framkvæmd!þingsins.!Fyrstu!fjóra!
fundina!var!fjallað!almennt!um!réttindabaráttu!fatlaðs!fólks.!Í!lok!fjórða!fundarins!tók!

hópurinn!ákvörðun!um!að!kafa!dýpra!í!atvinnumál!fólks!með!þroskahömlun.!Næstu!þrír!
fundir!voru!helgaðir!því!málefni.!Á!lokafundinum!ákvað!hópurinn!að!búa!til!spurningalista!
til!að!styðjast!við!sem!stjórnendur!umræðuhópa!á!Leiðarþinginu. 

!

3.3 Fundir&Átakshópsins&fyrir&Leiðarþing&

Í!upphafi!voru!fundirnir!nokkuð!óskipulagðir!vegna!þess!að!unnið!var!að!nýju!verkefni!sem!
var!áður!óreynt.!Mikil!óvissa!var!innan!hópsins!um!hvaða!markmið!ætti!að!setja!
verkefninu!og!hvernig!mætti!leysa!það!af!hendi.!Eftir!því!sem!tíminn!leið!mótuðust!

hugmyndir!um!hvernig!standa!mætti!að!þinginu.!Hugmyndirnar!sem!vöknuðu!snerust!um!
hvernig!hópurinn!gæti!veitt!öðru!fólki!innblástur!og!kvatt!til!þátttöku!í!umræðum.!Smátt!
og!smátt!mótuðust!spurningar!um!stöðu!fólks!með!þroskahömlun!út!frá!umræðum!

hópsins.!Þær!urðu!síðan!að!lykilspurningum!í!umræðum!sem!hópurinn!stóð!fyrir!á!
Leiðarþinginu.!Spurningarnar!eru!eftirfarandi:!

• Hvaða!reynslu!þú!hefur!á!vinnumarkaði? 

• Hvernig!aðstoð!myndir!þú!vilja!við!að!sækja!um,!fá!og!halda!atvinnu?! 

• Hvað!telur!þú!vera!atvinnu? 

a. Verndaðir!vinnustaðir? 

b. Hæfingarstöðvar? 
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c. Dagþjónusta?!

• Getur!starfs>fólk!þessara!staða!aðstoðað!fólk!við!að!komast!á!almennan!
vinnumarkað?!

• Hvernig!fáum!við!borgað!fyrir!vinnuna!okkar?!!

• Hefur!þú!fundið!fyrir!fordómum!á!vinnumarkaði?!!

• Hvað!getum!við!gert!til!að!uppræta!fordóma?!

 

Hópurinn!talaði!um!að!innan!atvinnulífsins!væru!ákveðin!störf!sem!væru!eyrnamerkt!fólki!
með!þroskahömlun,!líkt!og!kerrustörf!í!verslunum.!Hann!áleit!að!ímyndin!um!„fatlaða!
kerrustrákinn“!ætti!þátt!í!að!skerða!möguleika!fólks!með!þroskahömlun!til!fjölbreyttra!

starfa.!Oft!væri!litið!á!starfsmann!með!þroskahömlun!sem!hluta!af!góðgerðarstarfsemi!
frekar!en!þýðingarmikinn!hlekk!í!starfsemi!fyrirtækis.!Hópurinn!taldi!að!fólk!með!
þroskahömlun!fengi!ekki!jöfn!tækifæri!til!starfsþróunar!meðal!annars!vegna!þessara!

viðhorfa.!

Þá!kom!fram!að!hópurinn!taldi!að!ekki!væri!nægileg!framsækni!af!hálfu!fólks!með!

þroskahömlun!á!almennan!atvinnumarkað!sem!að!hluta!til!mætti!rekja!til!hræðslu!um!að!
standa!sig!ekki!í!starfi.!Höfðu!nokkrir!innan!hópsins!upplifað!sig!vanmáttuga!á!

atvinnumarkaði.!Fólk!hafði!til!dæmis!ekki!þor!til!að!sækja!um!störf!og!var!jafnvel!búið!að!
ákveða!að!það!myndi!ekki!fá!starfið.!Þar!að!auki!er!ákveðin!hræðsla!við!að!skipta!um!starf!
af!ótta!við!að!missa!það!sem!þau!þegar!höfðu,!þrátt!fyrir!þreytu!í!núverandi!starfi.!Þórunn,!

hópmeðlimur,!hafði!orð!á!þessu:!

Þórunn:!!
Ég!er!að!meina!að!ef!ég!sæki!um!starf!hjá!vinnumiðlun!og!svo!kemur!starfið!

allt!í!einu.!En!þá!fer!oft!sá!fatlaði!að!hugsa:!„Já,!ég!er!loksins!komin!með!
starfið.!En!hvað!ef?“.!Þá!fer!maður!sjálfur!að!byggja!upp!óttann.!Búin!að!sækja!
um!starfið,!vilja!gera!þetta,!og!svo.!

!
Ég:!!
Ertu!að!tala!um!ef!þú!færð!starfið?!Og!þá!verðurðu!hræddur?!

!
Þórunn:!!
Já.!Allt!í!einu!guggnarðu!af!því!að!þú!heldur!að!þú!getir!ekki!staðist!kröfur!

vinnuveitandans.!
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Sjálfsákvörðunarrétturinn!var!einnig!ofarlega!í!huga!hópsins.!!Margar!reynslusögur!

þátttakenda!um!að!réttur!þeirra!væri!ekki!virtur!komu!fram.!Þá!bentu!þau!á!að!fólk!með!
þroskahömlun!virðist!ekki!hafa!sama!rétt!á!að!taka!ákvarðanir!í!sínu!lífi!og!gera!mistök.!
Var!hópurinn!nokkuð!sammála!um!að!orsök!þess!væri!oft!á!tíðum!rótgróin!neikvæð!

viðhorf!í!garð!fólks!með!þroskahömlun.!Viðhorf!sem!gerðu!það!að!verkum!að!lítil!trú!væri!
á!hæfni!fólks!með!þroskahömlun,!til!að!taka!ákvarðanir,!sinna!skyldum!og!bera!ábyrgð.!
Þau!höfðu!orð!á!því!að!starfsfólk!á!stöðum!þar!sem!fatlað!fólk!býr!eða!sækir!þjónustu,!

skorti!oft!á!tíðum!trú!á!að!fólk!með!þroskahömlun!geti!stjórnað!eigin!lífi.!Í!umræðum!um!
trú!á!hæfni!sagði!Rósa,!einn!hópmeðlimur,!frá!því!þegar!hún!ákvað!að!fara!á!árshátíð!í!
framhaldsskóla!sínum.!Hún!var!þá!búsett!í!íbúðarkjarna!og!hafði!starfsmaður!bannað!

henni!að!fara!þar!sem!að!hún!átti!að!mæta!í!skólann!daginn!eftir.!Hún!hafði!þetta!að!segja!
um!ákvörðun!sína:!

Í!raun!og!veru!ætlaði!ég!ekki!á!árshátíðina!fyrst!af!því!ég!var!á!kafi!í!
íþróttunum.!Ég!var!að!æfa!sex!sinnum!í!viku.!En!ég!fór!á!árshátíðina!af!því!að!
það!var!frí!á!föstudeginum!og!skólinn!byrjaði!ekki!fyrr!en!á!mánudeginum.!Ég!

átti!síðan!að!hringja!í!starfsmanninn.!Hringja!heim!til!starfsmannsins!klukkan!
fjögur!um!nóttina!til!að!segja!að!það!væri!allt!í!lagi!með!mig.!Hún!kom!síðan!
brjáluð!inn!til!mín!morguninn!eftir,!af!því!að!ég!var!ekki!farin!í!skólann.!

Starfsmaðurinn!virðist!ekki!hafa!gert!ráð!fyrir!að!Rósa!hafði!þegar!tekið!yfirvegaða!
ákvörðun.!Trúin!á!hæfni!hennar!var!ekki!mikil!og!lítið!svigrúm!fyrir!mistök.!Sjálfræð!
manneskja!tekur!ákvarðanir!eftir!eigin!gildismati!og!ljóst!er!að!óháð!niðurstöðu!

ákvörðunar!Rósu!tekur!hún!hana!samkvæmt!því!(Ástríður!Stefánsdóttir!og!Vilhjálmur!
Árnason,!2004).!Með!ákveðni!tókst!henni!að!sýna!sjálfsákvörðunarrétt!sinn!í!verki!og!að!
hún!sé!sjálf!færust!um!að!taka!ákvarðanir!um!eigið!líf.!!

Í!hópnum!kom!sterkt!fram!að!í!samfélaginu!væri!líkt!og!aðrar!reglur!giltu!fyrir!fólk!

með!þroskahömlun.!Réttur!þess!til!að!stjórna!eigin!lífi!sem!fullorðið!fólk!er!ekki!virtur!líkt!
og!ófatlaðs!fólks.!Allir!í!hópnum!höfðu!upplifað!að!fólk!í!kringum!þau!taldi!sig!vita!betur.!
Stundum!voru!það!fjölskyldumeðlimir,!starfsfólk!eða!jafnvel!ókunnugir.!Til!dæmis!höfðu!

tveir!meðlimir!hópsins!reynslu!af!því!að!gjaldkeri!í!banka!hafa!skipt!sér!að!þeirra!málum!
óumbeðinn.!Þau!tóku!fram!að!fólk!segði!oft!hluti!af!hugsunarleysi!og!því!það!héldi!að!þau!
þyrftu!á!vernd!að!halda.!Einn!hópmeðlimur!lýsti!sinni!hlið!mála!á!eftirfarandi!hátt!

Eins!og!systir!mín!keypti!sér!uppþvottavél!fyrir!tveimur!árum!og!það!var!ekkert!
sagt!við!hana.!Ég!var!að!kaupa!mér!uppþvottavél!núna!fyrir!viku!síðan!og!það!
var!alveg!sagt:!„Nú!er!það!ekki!alveg!óþarfi,!er!það!ekki!peningaeyðsla?“!Ég!
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stjórna!alveg!peningunum!mínum,!alveg!eins!og!systir!mín.!En!það!er!pexað!í!

mér!en!ekki!í!henni,!skilurðu?!

Þrátt!fyrir!mikið!mótlæti!báru!margar!sögur!merki!um!ótrúlega!seiglu.!Rósa!lýsti!reynslu!úr!
skólagöngu!sinni: 

Ég!var!í!Öskjuhlíðaskóla,!sem!var!minn!heimaskóli.!Kennarinn!minn!sagði:!„Þú!
átt!engan!séns!á!að!læra!ensku,!hvað!þá!Íslendingasögurnar!eða!fara!í!skóla,!í!
próf!og!fá!einkunn“.!En!heyrðu,!vitið!þið!hvað!einkunnin!var!í!ensku!í!

framhaldsskóla?!Tíu. 

Í!framhaldi!af!þessari!sögu!sagði!Rósa!að!mikilvægt!væri!að!hafa!trú!á!sjálfum!sér.!
Hópurinn!var!sammála!henni!og!töldu!það!forsendu!þess!að!geta!staðið!á!rétti!sínum.!

Engu!að!síður!voru!þau!þeirrar!skoðunar!að!allir!hefðu!sín!þolmörk!og!gætu!ekki!alltaf!
brugðist!við!mótlæti.!

!

3.4 Leiðarþing&2014&ályktar&um&atvinnumál&

Á!Leiðarþinginu!bauð!Átakshópurinn!upp!á!umræður!um!atvinnumál!fatlaðs!fólks!í!
tveimur!hópum.!Meðlimir!úr!Átakshópnum!leiddu!umræðurnar!og!notuðu!spurningarnar,!

sem!birtar!voru!að!ofan,!sem!kveikju!að!þeim.!Í!lok!dags!voru!helstu!niðurstöður!dregnar!
saman!og!ályktuðu!umræðuhópar!Leiðarþingsins!eftirfarandi!um!atvinnumál!fatlaðs!fólks:!

• Hvetja!stjórnvöld!til!meira!samráðs!við!fólk!með!þroskahömlun!um!atvinnumál. 

• Skora!á!stjórnvöld!og!Félags>!og!húsnæðismálaráðherra!að!staðsetja!atvinnumál!
fatlaðs!fólks!hjá!Vinnumálastofnun!eins!og!önnur!atvinnumál. 

• Skora!á!stjórnvöld!að!hefja!aðgerðir!til!að!fjölga!og!vinna!að!fjölbreyttari!úrræðum!

sem!aðstoða!fatlað!fólk!við!að!komast!á!almennan!vinnumarkað. 

• Hvetja!stjórnvöld!og!vinnuveitendur!til!að!veita!góðan!stuðning!til!starfsþróunar!í!
starfi. 

• Skora!á!þjónustuveitendur!í!nærþjónustu!til!að!aðstoða!fatlað!fólk!við!að!komast!
út!á!almennan!vinnumarkað. 

• Skora!á!fræðasamfélagið!í!samráði!við!fatlað!fólk!að!skoða!hvernig!vinnuframlag!

fatlaðs!fólks!er!metið!og!laun!á!vinnumarkaði. 

!
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4 Samantekt&og&niðurstöður&

Meginmarkmið!þessarar!rannsóknar!var!að!skoða!hvernig!þátttaka!í!sjálfsákvörðunarhóp!
hefur!áhrif!á!sjálfræði!og!sjálfsákvörðunarrétt!einstaklingsins.!Rannsóknin!var!unnin!í!anda!
samvinnurannsókna!en!ekki!var!unnt!að!fylgja!eftir!öllum!kröfum!um!slíkar!rannsóknir!

vegna!ákveðinna!annmarka.!Samkvæmt!Walmsley!og!Johnson!(2003)!eiga!
samvinnurannsóknir!að!hafa!jákvæð!áhrif!á!líf!þátttakenda!eða!hafa!í!för!með!sér!
félagslegar!breytingar.!Ekki!er!tímabært!að!segja!hvort!rannsóknin!sem!slík!muni!hafi!bein!

áhrif!á!líf!þátttakenda.!Þó!er!vert!að!taka!fram!að!Leiðarþingið!sem!unnið!var!að!hafði!
annars!vegar!jákvæð!áhrif!á!þátttakendur!og!hins!vegar!til!þess!fallið!að!stuðla!að!
breytingum.!Samvinnurannsóknin!er!mögulega!til!þess!fallin!að!vekja!frekari!athygli!á!

Leiðarþinginu!og!niðurstöðum!þess.!

Margt!má!sjá!sameiginlegt!með!sjálfsákvörðunarhópum!og!samvinnurannsóknum!

einkum!ef!horft!er!til!áhrifa!á!þátttakendur.!Oftar!en!ekki!hefur!þátttaka!valdeflandi!áhrif!
á!einstaklingana!(Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2010).!Í!vinnu!Átakshópsins!að!Leiðarþinginu!

kom!skýrt!fram!að!fólk!með!þroskahömlun!lifir!í!samfélagi!þar!sem!einblínt!er!á!vangetu!
og!trú!á!hæfni!þeirra!lítil.!Bar!ályktun!Leiðarþingsins!sterkt!með!sér!að!samfélagið!bæri!
ábyrgð!á!að!hefja!breytingar!til!að!spyrna!við!þeim!hamlandi!viðhorfum!svo!að!fatlað!fólk!

fengi!notið!sín!á!vinnumarkaði.!Valdefling!hefur!meðal!annars!verið!skilgreind!í!því!þegar!
að!fólk!losnar!undan!neikvæðum!viðhorfum!og!fái!notið!hæfileika!sinna!til!fullnustu!(Cocks!
og!Cockram,!2002;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!2008).!!

Fræðimenn!hafa!bent!á!að!skipulagðar!tilraunir!fagmanna!til!valdeflingar!geti!haft!
öfug!áhrif!og!frekar!ýtt!undir!valdaminni!stöðu!fólks!(Goodley,!2005).!Í!

sjálfsákvörðunarhópum!eru!það!þátttakendur!sem!fara!með!völdin!en!ekki!aðstoðarfólk.!
Þar!af!leiðandi!hafa!sjálfsákvörðunarhópar!burði!til!að!skapa!kjöraðstæður!sem!leiða!af!

sér!valdeflingu!einstaklinga.!(Goodley,!2000).!Í!Átakshópnum!var!fólk!sem!er!í!svipaðri!
félagslegri!stöðu!og!mynduðu!þau!sterk!tengsl!í!gegnum!reynslu!af!aðgreiningu!og!
óréttlæti.!Saman!vörpuðu!þau!ljósi!á!félagslegan!veruleika!og!komu!með!tillögur!að!

samfélagslegum!úrbótum.!Femínísk!fræði!gera!ráð!fyrir!valdefling!gerist!í!gegnum!
félagsleg!tengsl!í!aðstæðum!sem!teljast!valdeflandi.!Manneskjan!valdeflist!því!í!umhverfi!
og!aðstæðum!sem!gera!henni!kleift!að!yfirstíga!hindranir!(Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!

2006;!Sprague!og!Hayes!,!2000).!Á!Leiðarþinginu!deildi!Átakshópurinn!reynslu!sinni,!
hlustaði!á!reynslu!annarra!og!efldi!fólk!til!vitundar!um!sjálfsákvörðunarrétt!sinn.!Hefur!
verið!bent!á!að!fólk!sem!deilir!með!sér!reynslu!og!styður!aðra!til!sjálfseflingar!geti!haft!
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valdeflandi!áhrif!(Sprague!og!Hayes!,!2000;!Goodley,!2000).!Því!met!ég!sem!svo!að!

starfsemi!Átakshópsins!og!tilgangur!hans!hafi!haft!valdeflandi!áhrif!á!þátttakendur!hans.!

Í!gegnum!sögur!frá!meðlimum!hópsins!mátti!sjá!sjálfræðið!birtast!í!mismunandi!

myndum!og!aðstæðum!lífsins.!Líkt!og!Ástríður!Stefánsdóttir!(2012)!bendir!á!þá!hefur!verið!
vegið!að!sjálfræði!fullorðins!fólks!með!þroskahömlun!vegna!staðalímynda!um!það!sem!

„eilíf!börn“.!Var!umræðuhópurinn!engin!undantekning.!Mörg!dæmi!komu!fram!um!að!
fjölskylda,!starfsfólk!eða!utanaðkomandi!aðilar!töldu!sig!vita!betur!en!þau!sjálf!og!því!
betur!til!þess!fallið!að!taka!ákvarðanir!fyrir!fólkið.!Flestir!í!hópnum!höfðu!fundið!leiðir!til!

að!svara!fólki!og!nýta!þannig!sjálfsákvörðunarrétt!sinn.!Þó!kom!einnig!í!ljós!að!fólk!gafst!
stundum!upp!á!að!sýna!mótstöðu,!fannst!það!erfitt!og!reyndi!því!frekar!að!komast!hjá!því.!
Sjálfræði!felst!meðal!annars!í!því!að!stjórna"eigin"lífi"án"afskipta"annarra"(Ástríður"

Stefánsdóttir+og+Vilhjálmur+Árnason,+2004).+Af!reynslu!þátttakenda!í!þessari!rannsókn!má!
sjá!að!sjálfræði!fólks!með!þroskahömlun!er!ekki!alltaf!virt!og!þarf!fólk!jafnvel!að!berjast!
fyrir!þeim!rétti.&!

Femínískar!kenningar!um!aðstæðubundið!sjálfræði!gera!ráð!fyrir!að!að!sjálfræði!fólks!

sé!háð!stöðu!þess!í!samfélaginu!(Christman,!2004;!Ástríður!Stefánsdóttir,!2012).!
Átakshópurinn!komst!að!niðurstöðu!um!að!fólk!með!þroskahömlun!sé!enn!aðgreint!frá!
samfélaginu.!Mikið!er!til!af!sérúrræðum!fyrir!fatlað!fólk,!á!atvinnumarkaði!jafnt!og!annars!

staðar.!Það!gerir!að!verkum!að!fólk!fær!takmörkuð!tækifæri!á!vinnumarkaði!þar!sem!að!
gefið!er!í!skyn!að!fólk!með!þroskahömlun!eigi!heima!í!sérúrræðum.!Bendir!það!til!þess!að!
læknisfræðilegi!skilningurinn!á!fötlun!sé!enn!ráðandi.!Fólk!í!aðgreindum!úrræðum!þykir!

ekki!hæft!og!þörf!sé!á!að!aðlaga!það!og!þjálfa!til!að!hæfa!það!að!almennum!störfum!
(Rannveig!Traustadóttir,!2006b;!Hanna!Björg!Sigurjónsdóttir,!Ármann!Jakobsson!og!Kristín!
Björnsdóttir,!2013).!!

Samkvæmt!aðstæðubundnu!sjálfræði!hefur!innri!kúgun!hópa!áhrif!á!ákvarðanir!og!

sjálfræði!einstaklingsins.!Þættir!svo!sem!útskúfun!og!aðgreining!minnihlutahópa!frá!
samfélaginu!eru!taldir!valda!innri!kúgun!(Ástríður!Stefánsdóttir,!2012;!Christman,!2004).!
Líkt!og!umræðuhópurinn!benti!á!er!fólki!með!þroskahömlun!gjarnan!haldið!frá!gæðum!

samfélagsins.!Þau!töluðu!um!að!almenn!vantrú!væri!í!samfélaginu!á!getu!þeirra!og!
hæfileika.!Til!dæmis!má!greina!þætti!sem!svara!til!innri!kúgunar!í!ákvarðanartöku!þeirra!
og!þátttöku!á!almennum!atvinnumarkaði.!Þar!má!nefna!að!fólk!veigrar!sér!við!að!skipta!

um!störf!eða!sækir!sjaldan!um!störf!sem!það!hefur!áhuga!á.!Þar!sem!að!aðstæður!
samfélagsins!bjóða!ekki!upp!á!möguleika!fyrir!fólk!með!þroskahömlun!til!að!fullnýta!
sjálfræði!sitt!mætti!segja!að!samfélagið!skerði!því!rými!fólks!til!athafna!og!þar!með!

sjálfræði!þeirra!(Ástríður!Stefánsdóttir!og!Vilhjálmur!Árnason,!2004).!!
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Sjálfsákvörðunarhópar!geta!haft!samfélagsleg!áhrif!jafnt!og!persónuleg.!Reynslan!

sýnir!að!þeir!geti!haft!djúpstæð!áhrif!á!þátttakendur!og!hefur!þeim!jafnvel!verið!lýst!sem!
frelsandi.!Hóparnir!hafa!gefið!fólki!tækifæri!á!að!tjá!sig!um!reynslu!sína!og!lífið.!Í!gegnum!
þá!ná!raddir!fólksins!að!heyrast.!Með!auknu!sjálfstrausti!hefur!fólk!fengið!þor!til!og!segja!

frá!óréttlæti!sem!það!hefur!verið!beitt!(Goodley,!2000;!Williams,!2006).!Meðlimir!
Átakshópsins!deildu!sögum!sín!á!milli!og!með!því!jókst!jafnt!skilningur!þeirra!á!aðstæðum!
og!hindrunum!sem!eru!í!samfélaginu.!Með!því!fundu!þau!sína!sameiginlegu!sögu!sem!þau!

nýttu!til!að!hvetja!þinggesti!til!umræðna!á!Leiðarþinginu.!Árangur!þess!má!greinilega!sjá!í!
ályktun!Leiðarþingsins.&Með!sameiginlegri!rödd!hafa!hópar!getað!stuðlað!að!breyttum!
viðhorfum!til!fólks!með!þroskahömlun!og!samfélagslegum!breytingum!(Goodley,!2000;!

Buchanan!og!Walmsley,!2006;!Rannveig!Traustadóttir,!2006c;!Guðrún!V.!Stefánsdóttir,!
2010!).!Að!mínu!mati!hefur!Átakshópurinn!með!starfsemi!sinni!og!vinnu!ögrað!

staðalímyndum!um!fólk!með!þroskahömlun!sem!ósjálfstæðar!eða!ósjálfbjarga!
manneskjur.!Auk!þess!hefur!hópurinn!hvatt!fleiri!til!þátttöku!í!réttindabaráttu!fólks!með!
þroskahömlun!og!baráttu!fyrir!eigin!sjálfræði.!
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5 Lokaorð&

Markið!þessa!lokaverkefnis!var!að!skoða!hvernig!einstaklingar!upplifa!sig!og!sín!réttindi!í!
gegnum!sjálfsákvörðunarhópa.!Við!vinnslu!þessarar!rannsóknar,!á!fundum!Átakshópsins!
mátti!heyra!dæmi!og!virðingarleysi!og!óréttlæti!gagnvart!fólki!með!þroskahömlun.!Sem!

hópur!deildu!þau!mörg!svipaðri!reynslu!og!saman!sáu!þau!hverju!mætti!breyta!í!
samfélaginu!til!að!það!yrði!fyrir!alla.!Þau!komu!fram!með!margar!tillögur!og!hugmyndir!að!
úrbótum.!Að!mínu!mati!eru!slíkir!hópar!mikilvægur!hlekkur!í!áframhaldandi!þróun!á!

málefnum!fatlaðs!fólks!og!baráttunni!fyrir!mannréttindum.!Með!það!í!huga!tel!ég!að!slíkir!
hópar!séu!heppilegir!til!að!vera!leiðandi!í!stefnumótun!í!málefnum!fólks!með!
þroskahömlun.!!

Sjálfsákvörðunarhópar!skapa!aðstæður!fyrir!fólk!sem!tilheyrir!jaðarhópum!sem!geta!!

fóstrað!valdeflingu!hjá!einstaklingunum.!Með!aðkomu!minni!að!umræðuhópnum!ásamt!
að!Leiðarþinginu!fékk!ég!séð!hvernig!hópurinn!efldist!og!baráttuandinn!jókst.!Þetta!var!í!
fyrsta!skipti!sem!Leiðarþing!fyrir!fólk!með!þroskahömlun!er!haldið!og!er!það!mín!von!að!

það!verði!að!árlegum!viðburði.!Ég!tel!að!viðburður!sem!þessi!geti!haft!mikil!áhrif!á!
þátttakendur!og!sé!til!þess!fallið!að!breyta!neikvæðum!viðhorfum!í!samfélaginu!um!fólk!
með!þroskahömlun.!
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Viðauki&1:&Ályktun&Leiðarþings&fyrir&fólk&með&þroskahömlun&2014&

Leiðarþing!fólks!með!þroskahömlun,!sem!haldið!var!þann!5.!apríl!2014,!ályktar:!

!

Atvinnumál 

• Hvetja!stjórnvöld!til!meira!samráðs!við!fólk!með!þroska>hömlun!um!atvinnumál. 

• Skora!á!stjórnvöld!og!Félags>!og!húsnæðismála>ráðherra!að!stað>setja!atvinnumál!
fatlaðs!fólks!hjá!Vinnumála>stofnun!eins!og!önnur!atvinnumál. 

• Skora!á!stjórnvöld!að!hefja!aðgerðir!við!að!fjölga!og!vinna!að!fjölbreyttari!

úrræðum!sem!aðstoða!fatlað!fólk!við!að!komast!á!almennan!vinnu>markað. 

• Hvetja!stjórnvöld!og!vinnu>veitendur!til!að!veita!góðan!stuðning!til!starfs>þróunar!í!

starfi. 

• Skora!á!þjónustu>veitendur!í!nær>þjónustu!til!að!aðstoða!fatlað!fólk!við!að!komast!
út!á!almennan!vinnumarkað. 

• Skora!á!fræða>samfélagið!í!samráði!við!fatlað!fólk!að!skoða!hvernig!vinnu>framlag!
fatlaðs!fólks!er!metið!og!laun!á!vinnu>markaði. 

 

Aðgengi 

• Skoða!þarf!aðgengi!fatlaðs!fólks!að!samgöngum. 

• Skora!á!stjórnvöld!að!gera!allar!byggingar!aðgengilegar!fötluðu!fólki. 

• Skora!á!verslunar>eigendur!að!gera!búðir!sínar!og!mátunar>klefa!aðgengilega. 

• Hvetja!Borgar>stjórn!að!gera!miðbæinn!aðgengilegan!öllum. 

• Skora!á!stjórnvöld!og!stofnanir!til!að!gefa!allt!efni!út!á!auðskildu!máli.! 

• Skora!á!fjölmiðla!að!gefa!út!allt!efni!á!auðskildu!máli. 

 

 

Viðhorf&til&fatlaðs&fólks 

• Í!samfélaginu!er!oft!talað!af!virðingar>leysi!við!fatlað!fólk. 

• Fatlað!fólk!upplifir!oft!fordóma!og!jafnvel!einelti.! 
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• Skora!á!skóla!til!að!auka!fræðslu. 

• Skora!á!stjórnvöld!til!að!hefja!aðgerðir!til!að!kveða!niður!staðal>ímyndir!og!
fordóma!gegn!fötluðu!fólki. 

• Skora!á!stjórnvöld!til!að!hefja!aðgerðir!gegn!mis>munun. 

• Skora!á!fjölmiðla!til!að!auka!jákvæða!umfjöllun!um!fatlað!fólk!sem!áhugavert!fólk!
en!ekki!um!fötlun!þess. 

!


