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Valdefling heyrnarlausra 

Iðunn Ása Óladóttir, Davíð Bjarnason og Jónína 
Einarsdóttir  

Heyrnarlaust fólk, óháð því hvar í heiminum það býr, er líklegra til að vera atvinnu-
laust og hafa síður aðgang að þjónustu en annað fólk. Talið er að allt að 80% heyrnar-
lausra á heimsvísu hafi ekki aðgengi að menntun, læsi meðal heyrnarlausra barna er 
langt undir meðaltali og mannréttindi þeirra eru víða brotin. Það er því ljóst að hópur 
heyrnarlausra er í veikari stöðu samanborið við aðra en staðan er sérstaklega slæm í 
þróunarlöndum (Haualand og Allen, 2009; Kiyaga og Moores, 2003; World Federation 
of the Deaf, 2014b). Saga heyrnarlausra er mörkuð neikvæðum viðhorfum, kúgun 
gagnvart táknmáli, vanþekkingu á heyrnarleysi og á því hvað það þýðir að vera 
heyrnarlaus. Vanþekking er á gildi táknmáls, menningu heyrnarlausra og sérþörfum 
heyrnarlausra barna innan skólakerfisins (Breivik, 2005; Jankowski 1997; Ladd, 2003; 
Lane, 1999; Senghas og Monaghan, 2002). Þrátt fyrir bágborna stöðu og þörf á 
aðgerðum hefur lítil athygli verið á málefnum heyrnarlausra innan þróunarfræða sem 
og þróunarsamvinnu. Það er ljóst að hópur heyrnarlausra, sér í lagi í þróunarlöndum, 
þarf sérstaka athygli innan þróunarfræðinnar. 

Markmið rannsóknarinnar sem þessi grein byggir á var að kanna áhrif valdeflingar 
á líf heyrnarlausra einstaklinga í Namibíu (Iðunn Á. Óladóttir, 2014). Vettvangs-
rannsókn var framkvæmd á haustmánuðum árið 2012 í gegnum Samskiptamiðstöð 
heyrnarlausa í Namibíu, Centre of  Communication and Deaf Studies (CCDS) í höfuð-
borginni Windhoek. Rannsókninni var beint að sérstöðu heyrnarlausra og aðgengi 
þeirra að menntun og túlkaþjónustu í Namibíu. Áherslan var að hluta til á þróunar-
verkefni Þróunarsamvinnustofnunnnar Íslands (ÞSSÍ/ICEIDA), Signs Speak as Loud as 
Words, frá árunum 2006-2010 í Namibíu. Rannsóknin fór fram með þátttökuathugun 
og eigindlegri aðferð sem byggði á viðtölum, samtölum og samskiptum við hóp 
þátttakenda, bæði heyrnarlausa og heyrandi. 

Staða heyrnarlausra alþjóðlega 

Sameinuðu þjóðirnar telja að eitt helsta baráttumál næstu ára sé að finna leið til að 
minnka ójöfnuð milli einstaklinga og samfélaga um allan heim (United Nations 
Developmnent Programme, 2013). Ójöfnuður finnst í öllum samfélögum; milli ríkra 
og fátækra og ólíkra hópa, svo sem milli þjóðernishópa. Fólk sem telst frábrugðið hinu 
„venjulega“ eða viðmiði samfélagsins er oft jaðarsett. Þar má nefna innflytjendur, 
frumbyggja og fólk með fötlun sem upplifir fordóma og á oft erfitt með að berjast 
fyrir réttindum sínum og þátttöku í samfélaginu (World Health Organization og World 
Bank, 2011). Hópur heyrnarlausra finnst í öllum samfélögum heimsins en er oft samt 
sem áður afar lítt áberandi. Heyrnarlausir fæðast í flestum tilvikum inn í fjölskyldur þar 
sem allir eru heyrandi en það sem tengir þá saman er menning þeirra sem byggist á 
táknmáli og á þeirri sameiginlegu reynslu að vera heyrnarlausir í samfélagi heyrandi 
(Ladd, 2003). 

Heyrnarlausir hafa skapað ákveðna hugtakanotkun til að aðgreina sig frá þeim sem 
eru með heyrnarskerðingu og hafa ekki táknmál sem sitt fyrsta mál og tilheyra því ekki 
samfélagi heyrnarlausra. Á ensku hefur hugtakið Deaf með stórum staf verið notað yfir 
þá sem tilheyra menningu heyrnarlausra en á íslensku hugtakið döff. Deaf/Döff vilja 
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líta á sjálfa sig sem hluta af málminnihlutahópi en ekki sem hóp fólks með fötlun (Júlía 
G. Hreinsdóttir, 2006; Ladd, 2003). Samfélög heyrnarlausra berjast fyrir sameigin-
legum málum og gegn fordómum og vilja fá táknmál viðurkennt sem sitt fyrsta mál og 
fullnægjandi túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í þjóðfélaginu til jafns við aðra. 
Samfélög heyrnarlausra hafa upplifað fordóma og kúgun í gegnum aldanna rás. 
Kúgunin hefur aðallega beinst gegn táknmálinu sem var bannað um allan heim í um 
hundrað ár frá árinu 1880. Heyrnarlausir voru beittir líkamlegu og andlegu ofbeldi af 
hálfu heyrandi kennara og kerfisins í heild sem leit á heyrnarlausa sem gallaða 
einstaklinga sem þyrfti að laga. Slíkt ofbeldi hefur gífurleg áhrif á samfélag heyrnar-
lausra, sjálfsmynd og framtíð einstaklinga til langs tíma (Breivik, 2005; Ladd, 2003, 
Lane 1999; Senghas og Monaghan, 2002). Neikvæð viðhorf, fordómar og rang-
hugmyndir eru enn til staðar og brotið er á réttindum heyrnarlausra um allan heim 
daglega, til dæmis varðandi reglur um textað efni í sjónvarpi og möguleika á menntun 
(Haualand og Allen, 2009). 

Vald og valdefling 

Valdefling er hugtak sem er oft notað þegar fjallað er um málefni heyrnarlausra og 
hefur verið notað í þróunarverkefnum sem beinast að þessum hópi (Munoz-Baell og 
Ruiz, 2000; World Federation of the Deaf, 2014a). Til þess að skilja hvað hugtakið 
valdefling gengur út á er gagnlegt að skoða kenningar um vald. Kenningasmiðir á borð 
við Michel Foucault, Pierre Bourdieu og Antonio Gramsci settu allir fram kenningar 
sem tengjast hugmyndinni um vald. Samkvæmt Foucault er það orðræða sem skapar 
ákveðna ímynd sem fólk samþykkir og trúir. Á þann hátt verður til ákveðin menning 
sem viðheldur valdi ráðandi minnihluta. Hugmyndum ráðandi afls er miðlað í gegnum 
menningu og ákveðið viðmið fyrir hið eðlilega verður til og það sem fellur utan við 
þann ramma verður afbrigðilegt og um leið óæskilegt. Slík aðgreining er sérstaklega 
hættuleg fyrir minnihlutahópa sem hafa ólík gildi og tungumál heldur en viðgengst 
almennt í samfélaginu (Foucault, 1966/2005). Gramsci setti fram hugmyndina um 
menningarlegt forræði (hegemony) – sem felst í að þegar ákveðið afl (ideology) nær fram 
valdi yfir öðrum viðheldur það valdinu með því að nýta sér yfirráð yfir orðræðunni. 
Óskráðar reglur verða til og þeir undirgefnu fara að trúa að þeir samþykki þær jafnvel 
þótt að þær reglur séu í raun í mótstöðu við eigin sannfæringu. Minnihlutahópur getur 
verið útilokaður frá aðgengi að forræði og helst því valdalaus (Gramsci, 1971/2011).  

Kenningar Bourdieu ganga út frá því að ákveðið afl sem hann nefnir táknrænt vald 
(symbolic power) sé félagsleg kúgun sem viðgengst í hversdagslegu lífi og birtist í 
ójöfnum samböndum milli þess sem ræður (kúgar) og þess sem er undirgefinn (er 
kúgaður). Eitt það mikilvægasta við þessa hugmynd Bourdieu er að þeir kúguðu sætta 
sig við stöðu sína og átta sig jafnvel ekki á því að verið er að kúga þá eða brjóta á rétti 
þeirra. Ráðandi menning skapar ákveðnar hugmyndir og viðhorf sem börn læra frá 
unga aldri. Fólk skiptist í bálka (flokka, stéttir) sem bera með sér ákveðin gildi og 
hegðunarmynstur sem eru talin eðlileg. Samkvæmt Bourdieu skapar þetta ákveðinn 
hugsunarhátt og þegar einstaklingur upplifir annars konar menningu eða hegðun 
annarrar stéttar er slíkt framandi og jafnvel ógnvekjandi. Hægt sé að neyða ákveðnar 
hugmyndir yfir á undirgefna/kúgaða einstaklinga sem taka þá þeim hugmyndum sem 
viðteknum (Bourdieu, 1979/1984). Það er því ljóst að vald er margslungið hugtak og 
það er ekki alltaf augljóst þeim sem er beittur valdi að svo sé. Hægt er að misbeita 
valdi og nota það til þess að stjórna fólki, hegðun þess og jafnvel hugsunum. Slík 
misbeiting getur komið fram milli tveggja einstaklinga, ólíkra hópa og samfélaga og í 
formi valds stjórnvalda eða einvalda yfir heilum þjóðum.  
Það sem skiptir mestu þegar um er að ræða hugtakið valdeflingu er hvort að hægt 

sé að gefa öðrum vald eða hvort að einstaklingur þurfi sjálfur að sækja sér vald, en um 
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það eru fræðimenn ósammála. Yash Tandon (1995) telur að ekki sé hægt að gefa 
öðrum vald því það feli í sér að sá sem gefur valdið missi valdastöðu sína eða verði 
valdaminni. Hann telur að  einstaklingar eða hópar þurfi að berjast til að ná valdi. 
Katherine A. Jankowski (1997) og Paulo Freire (1996) eru á sama máli; að valdefling 
verði að koma innan frá og að þeir kúguðu verði að sjá um að frelsa sjálfa sig. 
Samkvæmt Freire fæst frelsi ekki að gjöf heldur einungis sem fengur sem þarf að 
berjast fyrir, en ef að einstaklingar hafa frelsi til vals geti þeir borið ábyrgð á eigin 
valdeflingu. Til eru þó fræðimenn sem halda því fram að það sé í raun hægt að skipta 
valdi jafnt á milli fólks og deila því saman (Kreisberg, 1992; Page og Czuba, 1999). 
Vald sé í raun ekki föst stærð og að valdefling felist í því að einstaklingar í samvinnu, 
styrki og bæti líf hvers annars og um leið samfélagsins í heild (Kreisberg, 1992).  

Valdefling byggir á því að það sé hægt að skipta með sér valdi, en í grunninn felur 
hugtakið í sér að gefa einstaklingum eða ákveðnum hópum vald yfir eigin lífi, veita 
öðrum réttindi eða leyfi. Einnig er hægt að líta svo á að verið sé að jafna valdastöður 
einstaklinga til ákvarðanatöku (Singh og Titi, 1995; Tandon, 1995; VanderZwaag, 
1995). Frelsi einstaklinga til að taka eigin ákvarðanir er aukið og áherslan er á gagnsæi, 
ábyrgð allra aðila, lýðræði og sjálfbærni (World Bank, 2002; Page og Czuba, 1999; 
Zimmerman, 2000). Valdefling á að styrkja eiginleika á borð við sjálfstraust, styrk, 
vald, frjálst val, líf í samræmi við eigin gildi, sjálfstæði og getu til að berjast fyrir 
réttindum sínum (World Bank, 2002). En valdefling á ekki einungis að styrkja hæfni 
einstaklinga til sjálfshjálpar heldur einnig að eyða þeim hindrunum sem þeir búa við og 
koma í veg fyrir að þeir geti nýtt hæfileika sína (Kreisberg, 1992). Hugtakið er ætlað 
þeim minnihlutahópum sem eru taldir í veikari stöðu samanborið við almenning eða 
aðra og hafa þörf fyrir aukið vald, til dæmis konur í þróunarlöndum eða fólk með 
fötlun.  

Samkvæmt Singh og Titi (1995) er hugtakið valdefling enn róttækara en hugtök á 
borð við lýðræði, mannréttindi og þátttöku vegna þess að áherslan er á að gera fólki 
grein fyrir þeirra eigin raunveruleika, sínu eigin félagslega, pólitíska og menningarlega 
umhverfi  til að það geti breytt eigin aðstæðum (Zimmerman, 2000). Eins og Freire 
(1996), telur Zimmerman (2000) að sérhver einstaklingur geti borið ábyrgð á eigin lífi 
og hamingju hafi hann vald til eigin ákvarðana. En til þess þurfa ákveðnir þættir að 
vera til staðar og aðstæður mega ekki hindra sjálfræði einstaklingsins. Af þessu má 
draga þá ályktun að þróunarverkefni geti stuðlað að valdeflingu einstaklinga með því 
að vinna gegn hindrunum. 

Valdefling er frelsi 

Fræðimaðurinn Amartya Sen (1999) skrifaði í bók sinni Development as Freedom um 
mikilvægi frelsis fyrir framþróun. Samkvæmt honum er geta einstaklings til að taka 
eigin ákvarðanir ekki síður mikilvæg en hagvöxtur ríkis fyrir aukinni velmegun og 
hamingju einstaklingsins. Fátækt ætti ekki að mæla einungis út frá hagvexti heldur 
einnig í skorti á valdi einstaklinga. Jafnframt er fátækt afstæð þar sem hún er háð 
skilgreiningum í hverju landi fyrir sig. Ójöfnuður finnst einnig í vel stæðum ríkjum, til 
dæmis hafa einstaklingar ekki jöfn tækifæri til menntunar og atvinnu eða heilbrigðis-
þjónustu. Samkvæmt Sen felast hinar alvarlegu afleiðingar fátæktar í því valdaleysi sem 
hún hefur í för með sér. Fátækur einstaklingur á erfitt með að afla sér menntunar, 
komast inn á atvinnumarkað og fá heilbrigðisþjónustu vegna þess að frelsi hans eru 
settar skorður. Til þess að einstaklingur geti öðlast það líf sem hann vill er nauðsynlegt 
að mæta ákveðnum grunnþörfum þannig að hann sé fær um að nýta þau tækifæri sem 
í boði eru og taka ákvarðanir sem varða líf hans. Það er ljóst að einstaklingur sem 
nýtur ekki lágmarksfrelsis, svo sem fæðuöryggis á erfitt með að berjast fyrir öðrum 
réttindum sínum, svo sem að taka þátt í stjórnmálum (Sen, 1999).  
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Sen (1999) heldur því fram að þróunarsamvinna eigi að stefna að frelsi einstak-
lingins og að valdefling felist fyrst og fremst í því að eyða hindrunum sem hann 
upplifir. Með því að veita einstaklingi frelsi til að velja eykst vald hans yfir eigin lífi. 
Jafnvel fátæk ríki geti bætt hag sinna verst stöddu þegna, aukið lífslíkur og tækifæri til 
vinnu og menntunar. Aukinn hagvöxtur sé ekki fullnægjandi aðstæður til að tryggja 
framþróun samfélags heldur þurfi einnig að huga að félagslegum þáttum samfélagsins; 
fjárfesta í heilbrigðiskerfinu og menntun. 

Valdefling heyrnarlausra 

Valdefling er sérstaklega viðeigandi nálgun þegar að um er að ræða hóp sem er 
valdskertur innan eigin samfélagis. En eins og Paddy Ladd (2003) bendir á er hópur 
heyrnarlausa dæmi um hóp sem passar við skilgreiningu Gramsci um minnihlutahóp 
sem meinaður er aðgangur að menningarlegu forræði. Heyrandi einstaklingar hafa haft 
yfirráð yfir málefnum heyrnarlausra, stjórnað menntastefnum og svo framvegis. 
Hugtakið „hinn“ (other) sem fræðimaðurinn Edward Said kynnti í ritinu Orientalism má 
einnig yfirfæra yfir á hóp heyrnarlausa en Said notaði það yfir hóp sem hafði upplifað 
kúgun og nýlendustefnu (Said, 1978; Ladd, 2003). Litið hefur verið niður á táknmál og 
kristallast það í táknmálsbanninu sem varaði í um 100 ár, eða allt frá 1880. Bannið 
skapaði ójöfn valdatengsl milli heyrnarlausra og heyrandi einstaklinga; heyrnarlausir 
kennarar voru útskúfaðir og heyrandi ráðnir í staðinn. Raddmálsstefnan sem náði 
útbreiðslu á heimsvísu einblíndi á að kenna heyrnarlausum börnum að tala með 
röddinni og lesa af vörum varð ríkjandi og mikil orka og tími fór í að reyna að skilja 
málið þannig að innihald kennslunnar fór að miklu leyti forgörðum. Stefnan hafði ekki 
einungis þau áhrif að heyrnarlaus börn urðu af menntun, heldur misstu heyrnarlausir 
vald yfir eigin lífi, læsi hrakaði og  sjálfsmynd heyrnarlausra versnaði um allan heim til 
langs tíma (Ladd, 2003). Táknmálsbannið er hægt að líta á sem árás á samfélag og 
menningu heyrnarlausra sem minnir að mörgu leyti á hvernig þjóðernishyggju og 
nýlendustefnu hefur verið beitt gegn minnihlutahópum (Devlieger, 1994; Ladd, 2003; 
Lane 1999; Jankowski 1997). Ladd (2003) bendir á að bann á notkun táknmáls hafi 
orðið til þess að heyrnarlausir einstaklingar urðu ósjálfbjarga og ófærir um að stjórna 
eigin málefnum. Áhrif þessarar stefnu vara enn, enda ekki langt síðan því var aflétt. 
Viðhorf til táknmáls eru að sumu leyti þau sömu og áður, en í dag eru það 
kuðungsígræðslur með áherslu á raddmál sem ógna samfélagi heyrnarlausra. 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun, United Nations Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), kemur fram að umhverfi og viðhorf eigi 
sinn hlut í að skapa hindranir og taki þannig þátt í að skapa fötlun einstaklinga. 
Óaðgengilegt umhverfi skapar hindranir sem koma í veg fyrir að sumir einstaklingar 
geti tekið þátt til fulls við aðra (WHO og World Bank, 2011). Þegar um er að ræða 
heyrnarlausa felast hindranir í umhverfi þar sem að hvorki er aðgengi að 
táknmálstúlkun né aðrir samskiptamöguleikar til staðar (Munoz-Baell og Ruiz, 2000). 
Samkvæmt hugmynd Sen (1999) um frelsi felst framþróun í því að eyða hindrunum í 
samfélaginu og í þessu tilfelli er það gert með því að veita heyrnarlausum túlka-
þjónustu sem veitir aðgang að samskiptum við heyrandi sem kunna ekki táknmál. 

Valdefling heynarlausra í Namibíu 

Namibía er í sunnanverðri Afríku. Íbúar eru um 2,2 milljónir og tilheyra þeir ólíkum 
þjóðernishópum. Ovambo þjóðflokkurinn er fjölmennastur en hann telur um helming 
þjóðarinnar. Tungumál eru um 28 alls, en enska er opinbert mál (McIntyre, 2007; 
World Bank, 2012).  Landið er mjög strjálbýlt, með að meðaltali 2,5 íbúa á hvern 
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ferkílómetra (World Bank, 2009). Það er eitt það þurrasta í heimi en yfir einn þriðji 
hluti þess telst vera eyðimörk. Landið hlaut sjálfstæði frá Suður-Afríku árið 1990 og 
ríkir pólitískur stöðuleiki og lýðræðislegar kosningar eru haldnar reglulega (McIntyre, 
2007). Namibía er rík af auðlindum, til dæmis demöntum, ýmsum málmum og 
fiskimiðum en misskipting tekna er ein sú mesta sem gerist í heiminum. Um 
þriðjungur þjóðarinnar lifir undir lágtekjumörkum eða á minna en 1,25 dollara á dag 
(UNDP, 2013:160). Þrátt fyrir framfarir á ýmsum sviðum, til dæmis í réttindamálum 
ýmsa hópa, menntun og heilbrigðisþjónustu, er fátækt viðvarandi vandamál. Atvinnu-
leysi er einnig alvarlegt vandamál og þá sér í lagi meðal ungra ómenntaðra einstaklinga 
en yfir 30% ungs fólks sem ekki hefur lokið framhaldsmenntun er atvinnulaust (World 
Bank, 2009). 

Að hluta til beindist rannsóknin að samfélagi heyrnarlausra almennt og að hluta að 
því að skoða áhrif þróunarverkefnisins „Signs Speak as Loud as Words“ sem  
Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ICEIDA) studdi á árunum 2006-2010 í samvinnu 
við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra (SHH) og menntamálaráðu-
neyti Namibíu. Meginmarkmið verkefnisins var valdefling heyrnarlausra og að auka 
þátttöku þeirra í samfélaginu, menntun heyrnarlausra barna og þróun namibíska 
táknmálsins (Ministry of Education og ICEIDA, 2007). Áhersla var lögð á þátttöku 
heyrnarlausra einstaklinga. Verkefnið fólst í menntun táknmálstúlka og kennara 
heyrnarlausra og að veita styrki til þróunar kennsluefnis, skólastyrkja, kaupa á tölvum 
og byggingaframkvæmda (Bjarnason, Stefánsdóttir og Beukes, 2012). Niðurstöður 
úttektar á verkefninu sýndi að markmiðunum hafði að mestu verið náð. Með menntun 
leiddi verkefnið til aukinnar valdeflingar heyrnarlausra og þátttöku þeirra í samfélaginu 
í heild. Þátttakendur voru í betri stöðu en áður. Flestir voru ráðnir í vinnu á vegum 
ríkisins en einnig af einkaaðilum. Þá varð táknmál meira áberandi en áður. Fram kom 
að tvítyngistefna hefði ekki fest sig í sessi og að snemmtækri íhlutun væri enn 
ábótavant  (Ellis, 2011).  

Viðmælendahópur rannsóknarinnar var fjölbreyttur hópur 29 einstaklinga frá 
Namibíu af báðum kynjum og ólíkum aldri, yngsti var um tvítugt og sá elsti yfir 
sextugt. Meirihluti viðmælenda voru heyrnarlausir eða 23 og þar af 12 sem höfðu tekið 
þátt í verkefni ÞSSÍ. Reynsla viðmælenda reyndist fjölbreytt og heyrnarskerðingin 
mismikil en allir töldu sig tilheyra málminnihlutahópi, litu á sjálfa sig sem döff og 
notuðu táknmál til samskipta. Hafa skal í huga að viðmælendur þessarar rannsóknar 
gefa aðeins hugmynd um samfélag heyrnarlausra í Namibíu. Gera má ráð fyrir að þessi 
hópur sé sá hluti af hópi heyrnarlausra í landinu sem hefur náð einna lengst. Allir 
heyrnarlausu viðmælendurnir höfðu einhverja menntun, voru læsir og höfðu tungumál 
og voru flestallir meðvitaðir um stöðu sína og að þeir ættu rétt á túlkaþjónustu og 
menntun. Margir þeirra nefndu að margir heyrnarlausir Namibíubúar væru einangraðir 
heima í sveitum og mun verr settir en þeir. Margir þeirra væru ólæsir og alls 
ómeðvitaðir um réttindi sín. Strjálbýli Namibíu og takmarkaður tími til gagnaöflunar 
gerði það að verkum að þessir einstaklingar voru ekki hluti af rannsóknarhópnum.  

Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að hópur heyrnarlausra í Namibíu er að 
mörgu leyti í veikri stöðu samanborið við aðra íbúa landsins. Þeir eiga erfiðara með að 
ná markmiðum sínum, til dæmis að öðlast menntun og fá vinnu. Viðmælendur voru 
sammála um að valdaleysi stafaði mest megins af menntunar- og þekkingarleysi en 
slíkt væri hægt að leysa með því að eyða hindrunum í samfélaginu. Valdefling var talin 
mikilvægt hugtak í þróunarsamvinnu við samfélög heyrnarlausra.  

Viðmælendur litu á það að hafa vald væri að hafa stjórn á eigin lífi og geta náð 
markmiðum sínum, menntað sig og notið atvinnutækifæra til jafns við aðra, en einnig 
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til að þéna peninga og vera fær um að eiga þak yfir höfuðið og sjá fyrir sér og sínum. 
Viðmælendur töldu að heyrnarlausir upplifi hindranir sem koma í veg fyrir að þeir geti 
lifað því lífi sem þeir sjálfir óska. Þær hindranir sem voru aðallega nefndar var skortur 
á túlkaþjónustu og skertur aðgangur heyrnarlausra að menntun sem leiðir af sér að 
erfitt er að fá vinnu. Því skal haldið til haga að ómenntaðir eiga almennt erfitt með að 
fá vinnu í Namibíu. Það var lögð áhersla á að túlkaþjónusta ætti að vera til staðar í 
skólakerfinu og heilbrigðisgeiranum en einnig víðar, til dæmis í dómsmálum, í 
samskiptum við lögreglu, og á öllum opinberum stöðum. Án þess næðist ekki full 
þátttaka heyrnarlausra í samfélaginu.  

Gildi þess að öðlast tungumál og geta átt í samskiptum og tilheyra samfélagi þar 
sem einstaklingur upplifir sig jafnan öðrum kom skýrt fram í frásögnum heyrnarlausra 
viðmælenda. Þau sögðu frá upplifun sinni af því að sjá táknmál notað í fyrsta sinn, 
reynslunni að læra táknmál og þeim jákvæðu áhrifum sem það hafði á líf þeirra. Allir 
heyrnarlausu viðmælendurnir að einni stúlku undanskilinni lærðu táknmál seint eða frá 
fjögurra ára aldri og allt upp að tvítugu. Þeir sáu táknmál í fyrsta sinn þegar þeir voru 
sendir í skóla fyrir heyrnarlausa og þá eftir að hafa gengið í almenna skóla þar sem 
menntunin skilað sér illa þar sem hún fór fram á raddmáli. Margir áttu sterka 
minningu um það að sjá önnur börn og fullorða heyrnarlausa tjá sig á hátt sem var 
þeim framandi; „veifa höndunum í loftinu“. Þegar þau áttuðu sig á því að gætu gert sig 
skiljanleg breyttist allt. Samskiptin urðu ekki lengur áreynsla og þau upplifðu sig 
tilheyra samfélagi þar sem þau voru á jafnréttisgrundvelli. Margir lýstu því hve stuttan 
tíma það tók að tileinka sér táknmál og að með því hlutu þau aðgengi að menntun. 

Menntun var talinn lykillinn að valdeflingu heyrnarlausra. Heyrnarlausir 
viðmælendur lögðu áherslu á að lifa lífi án hindrana en það er athyglisvert að enginn 
þeirra nefndi að þeir vildu fá lækningu á heyrnarleysi sínu og verða heyrandi. Þetta er í 
samræmi við kenningar Ladd (2003), Lane (1999), Jankowski (1997) og Breivik (2005) 
um gildi táknmálssamfélagsins. Heyrnarlausir viðmælendur vildu eyða hindrunum og 
ójöfnuði og fá jöfn tækifæri og heyrandi einstaklingar til þess að hafa vald yfir eigin lífi. 
Það kom einnig fram að einstaklingar bæru að stórum hluta ábyrgð á eigin valdeflingu. 
Það er í samræmi við rökfærslu Tandon (1995), Jankowksi (1997) og Freire (1996) sem 
fullyrða að vald sé ekki eitthvað sem hægt er að gefa öðrum heldur verður 
einstaklingur að „taka“ sér vald. Viðmælendur telja að samfélag heyrnarlausra sem 
heild í Namibíu sé ekki nægilega öflugt til þess að berjast fyrir réttindum heyrnarlausra. 
Nokkrir af viðmælendunum lýstu því að þeir stæðu einir í baráttunni og skorti 
stuðning frá samfélaginu. Það væru margir heyrnarlausir sem hefðu lélega sjálfsmynd 
og neikvætt viðhorf gagnvart sjálfum sér og öðrum heyrnarlausum. Mikilvægi þess að 
hafa fyrirmyndir kom skýrt fram í rannsókninni. Það var ítrekað talað um mikilvægi 
þess að hafa heyrnarlausa einstaklinga sem fyrirmyndir í mörgum viðtölum.  

Þróunarverkefni ICEIDA 
Viðmælendur voru samhljóða um ávinning af þróunarverkefni ICEIDA. Stærsti 
áþreifanlegi árangur verkefnisins var stofnun samskiptamiðstöðvar og túlkaþjónustu. 
Annars konar ávinningur sem erfiðara er að mæla er sú viðhorfsbreyting heyrnarlausra 
sjálfra og heyrandi sem gaf þeim vopn til að berjast og standa á eigin fótum. Upplifun 
viðmælenda sem voru þátttakendur í þróunarsamvinnuverkefninu var sú að það hafði 
gefið þeim aukið vald og víkkað sjóndeildarhringinn. Þátttakendur sem höfðu upplifað 
að hafa táknmálstúlk og vera þannig til jafns á við heyrandi í bekk öðluðust meiri trú á 
sjálfa sig og þekkingu á eigin réttindum. Sú tilfinning að vera álitnir geta staðið sig til 
jafns við heyrandi nemendur og geta skilið það sem fram fór með aðstoð táknmálstúlk 
breytti viðhorfi þeirra til sjálfs síns og til eigin getu. Það sem er að hluta til hægt að 
rekja til verkefnisins var að fleiri heyrnarlausir eru læsir en áður og fullorðnir heyrnar-
lausir fengu tækifæri til að öðlast menntun. Bent var á að fleiri heyrnarlausir börn væru 
í skólum en áður en það sem gerir það að verkum að erfitt er að staðhæfa slíkt er 
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skortur á tölfræðilegum upplýsingum um heyrnarlausa í Namibíu. Eins kom fram að 
neikvæð viðhorf færu minnkandi sem og ranghugmyndir um orsök heyrnarleysis – svo 
sem að heyrnarleysi væri bölvun frá Guði eða að heyrnarlausir væri ófærir um að læra 
eða hugsa. Var þessi þróun rakin að hluta til til verkefnisins. Einnig væri namibíska 
táknmálið sýnilegra en áður. 
Það var þó bent á að staðan í dag er ekki eins og best væri á kosið. Sjálfbærni var 

eitt af lykilmarkmiðum þróunarsamvinnuverkefnisins og samningur náðist við ríkis-
stjórn Namibíu um að fjármagna túlkaþjónustu fyrir heyrnarlausa. Í dag er tímabil þess 
samnings útrunnið og sveitarfélög eiga að taka við því hlutverki. Staðan í dag er sú að 
enn er skortur á táknmálstúlkum og heyrnarlausir standa ekki jafns í samfélaginu þegar 
kemur að aðgengi að menntun. Þátttakendur lögðu mikla áherslu á gildi táknmáls fyrir 
aðgengi heyrnarlausra að menntakerfinu og samfélaginu í heild en skortur á túlka-
þjónustu skapar enn hindrun og fáir heyrnarlausir hafa klárað framhaldsmenntun enn 
sem komið er. 

Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að valdefling er mikilvægt hugtak fyrir 
þróunarverkefni fyrir heyrnarlaust fólk og geta leitt til valdeflingar heyrnarlausra 
einstaklinga. Rannsóknin sýnir að aðgengi að menntun og túlkaþjónustu, fyrirmyndir, 
virðing fyrir gildi táknmáls og menningu heyrnarlausra eru þeir þættir sem stuðla að  
valdeflingu heyrnarlausra. Rannsóknin styður kenningu Sen (1999) um frelsi til að hafa 
val, í tilviki heyrnarlausra felst valdið í að hafa aðgang að táknmálstúlkum sem veita 
þeim tækifæri til að standa til jafns á við aðra í samfélaginu.  
Það er ljóst að árangur samvinnuverkefnis ÞSSÍ í Namibíu hafði í för með sér 

miklar breytingar í átt að valdeflingu og þátttöku heyrnarlausra í samfélaginu. Sjálf-
bærnin felst að hluta í stofnun samskiptamiðstöðvar og menntun táknmálstúlka,  en 
hún felst ekki síður í þeirri þekkingu og viðhorfsbreytingu sem varð meðal heyrnar-
lausra sjálfra og heyrandi í landinu. Viðmælendur reyndust jákvæðir um framtíð 
heyrnarlausra og töldu að baráttan væri, þrátt fyrir að langt væri til lands, á réttri leið. 
Þekking á táknmáli og málefni heyrnarlausra er til staðar og vilji til þess að gera betur. 
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