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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um hvort og þá hvenær þvingun og valdbeiting er 
réttlætanleg á heimilum fatlaðs fólks sem nýtir sér búsetuúrræði hins 

opinbera. Í því sambandi verða lög sem því tengjast rædd svo og 
samningur um réttinda fatlaðra frá Sameinuðu þjóðunum sem Ísland 

varð fullgildur meðlimur að síðastliðið haust. Tilbúin dæmi þar sem 
þvingunum er beitt eru sett fram og þau rædd með hliðsjón af 

kenningum þeirra Joels Feinberg og Vilhjálms Árnasonar um frelsi, 
forræðishyggju og nauðung. Þær hjálpa til við að greina hvenær þvingun 

er réttlætanleg og hvernig þær aðgerðir eru útfærðar með sem mestri 
virðingu gagnvart þeim sem beitt eru nauðung. Gerður er greinarmunur 

á félagslegum skilningi á fötlun og læknisfræðilegum og í því sambandi 
rædd kenning femínista um tengslabundið sjálfræði. Þá er til umfjöllunar 

kenning P.D. Olsen um tengsla-nálgun í starfi með fötluðum og hvernig 

sú nálgun getur breytt viðhorfum og dregið úr nauðung. Þar er lýst 
hvernig starfsfólk á heimilum fatlaðra getur beitt áhrifum sínum í 

samböndum við þá sem þeir vinna með í stað hlutlægra reglna og 
réttlætinga á valdbeitingu. 
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Inngangur 

Alþingi Íslendinga samþykkti haustið 2016 að fullgilda samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk. Aðdragandinn var nokkuð 

langur en Ísland skrifaði undir samninginn árið 2007 án þess að fullgilda 
hann. Á vefsíðu innanríkisráðuneytisins segir að markmið samningsins sé 

að „efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi 
fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra.”1 Umönnun fólks með fötlun hefur í 

gegnum tíðina verið með ýmsu móti en segja má að mannréttindi þessa 
hóps hafi oft á tíðum verið fótum troðin.2 Fatlað fólk hefur mátt þola 

miklar þvinganir og valdbeitingu af umönnunaraðilum og forsjárhyggjan 
löngum verið alger.3 Miklar breytingar hafa orðið á viðhorfum í garð 

fatlaðs fólks undanfarin ár og mun fullgilding þessa samnings án efa hafa 
góð áhrif á viðhorf umönnunaraðila og almennings. Fullgildingin setur 

einnig þrýsting á hið opinbera að setja meira fjármagn í þennan geira svo 

betri líkur verði á að fólk með fötlun geti notið mannsæmandi lífs. 

En þvingun, valdbeiting og forsjárhyggja eru enn í gangi og í þessari 
ritgerð verður rætt um hvenær og hvort réttlætanlegt sé að beita slíkum 

aðferðum í umönnun fatlaðs fólks á heimilum þeirra. Með heimili þeirra 
er átt við búsetuúrræði hins opinbera eða félagasamtaka sem reka slík 

heimili og eru þessi heimili því einnig vinnustaðir. Tekin verða dæmi um 
algengar valdbeitingar sem taka á mismunandi siðferðilegum álitamálum. 

Einnig verður rætt um lagalegar réttlætingar með því að skoða lög um 
málefni fatlaðra og lög um réttindagæslu og farið sérstaklega í saumana 

á því hvenær og hvernig valdbeiting er réttlætanleg. Lögin verða skoðuð 

með hliðsjón af þeim dæmum sem tekin voru í upphafi. Dæmin verða 
einnig skoðuð í ljósi samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks.  

Í fyrsta kafla verður rætt um valdbeitingu á heimilum fatlaðs fólks 
almennt séð og búin til dæmi um slíkt og þau rædd í ljósi laga um 

þvinganir og vísað í samning um réttindi fatlaðs fólks. Í öðrum kafla eru 
dæmin útfærð og rædd á siðferðilegan hátt með tilliti til kenninga um 

frelsi, þvinganir og forræðishyggju. Þriðji kaflinn er svo um 
tengslakenningar í nálgun við fatlað fólk. Að lokum er samantekt og 

niðurstöður með umræðu um hvernig hægt er að nálgast starf með 

fötluðum með tengslum. 

 

 
                                                           
1 Innanríkisráðuneytið. 2016. 
2
 RÚV. 2016. 

3
 Ásdís Aðalbjörg Arnalds og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, Ofbeldi gegn fötluðum konum. 
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1. kafli – Valdbeiting á heimilum fatlaðs fólks 

Við átján ára aldur öðlast einstaklingar sjálfræði samkvæmt lögum. Þetta 

á við um alla, alveg óháð því hvort einstaklingur sé með einhverja fötlun 
eða sjúkdóm eða það mikla þroskaskerðingu að einstaklingurinn hafi 

lítinn eða engan skilning á sjálfræði. Frá þessum aldri hafa einstaklingar 
með fötlun rétt á að sækja um búsetuúrræði hjá sveitarfélögum. 

Sveitarfélög og félagasamtök með samning við sveitarfélög reka ýmiss 
konar búsetuúræði fyrir þennan hóp fólks en algengust eru sambýli, 

hvort heldur er herbergjasambýli þar sem einstaklingar leigja herbergi og 
deila þá sameign með öðrum leigjendum eða íbúðasambýli þar sem 

leigjendur hafa yfirráð yfir íbúð en deila einnig sameign með öðrum. 
Einnig eru reknir íbúðakjarnar með engri sameign, nema þá kannski 

starfsmannaaðstöðu, því allt eru þetta vinnustaðir líka. Þessi heimili eru 
rekin með það í huga að þau séu framtíðarheimili þeirra sem þar búa. 

Áfangaheimili eru einnig starfrækt en þangað flytja einstaklingar í styttri 

tíma og fá þjónustu sem stuðlar að því að þeir geti flutt í sjálfstæðari 
búsetu að einhverjum tíma liðnum. Á meðan einstaklingar búa á þessum 

stöðum eru heimilin lögheimili þeirra, þeir borga leigu til eigenda hússins 
og fá húsaleigubætur líkt og gengur og gerist á leigumarkaðinum. Þessir 

einstaklingar fá hins vegar ekki að velja sér sambúðaraðila líkt og flestir 
á leigumarkaðinum. Þeim er úthlutað heimili eftir fötlun og öðru sem 

skiptir máli en fá stundum að velja milli tveggja heimila og geta í sumum 
tilfellum neitað að þiggja búsetuna. En ef fólk er búið að bíða lengi eftir 

búsetu þiggur það oft það sem er í boði, líkt og aðrir sem sækjast eftir að 
komast inn á félagslega leigumarkaðinn.  

Áður en sambýlavæðing hófst á Íslandi á áttunda áratug síðustu aldar 

voru búsetuúrræði þessa hóps altækar sólarhringsstofnanir eins og 

Kópavogshæli. Þar fengu íbúarnir alla þá þjónustu sem talið var að þeim 
nægði og var lítið um að þessir einstaklingar færu út á meðal 

almennings. Talið var réttast að fólk með fötlun og/eða þroskaskerðingu 
væri læst frá umheiminum og miklum þvingunum var beitt í meðferð 

þeirra sem bjuggu á þessum stofnunum. Sambýlauppbyggingin var leið 
til að minnka forræðishyggju meðferðaraðila og gera fólki með fötlun 

kleift að lifa hefðbundnara lífi en því sem fram fór innan veggja stórra 
stofnana. En leiðin til frelsis er löng og enn eimir eftir af 

stofnanamenningu á mörgum sambýlum, þótt hún sé á undanhaldi. Enn 
eru reglur um svefntíma, matarvenjur, kaffidrykkju, tómstundaiðkun og 

fleira í þeim dúr sem íbúar þessara sambýla þurfa að laga sig að. Eigur 
sumra eru geymdar í læstum hirslum sem þau komast ekki í, þeim er 

ráðstafað vasapeningum af sínum eigin launum, fá ekki að hafa muni hjá 

sér sem þau hafa eignast, ráða ekki hvað þau fá að borða og hve mikið. 
Sumir einstaklingar fá ekki að klæða sig eins og þeir vilja eða þurfa að 

sætta sig við að vera skammtað tóbak ef þeir ákveða að reykja. Aðrir eru 
neyddir út í göngutúra, í vinnu eða til læknis gegn vilja þeirra. Þeir eru 

látnir tannbursta sig, fara í sturtu og taka til inni í híbýlum sínum. 
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Notaðar eru alls kyns aðferðir til að íbúar þessara heimila taki inn lyf. 

Fólk er jafnvel læst inni í eigin herbergi eða því haldið niðri með valdi ef 
hegðun þess er ekki samkvæmt hefðbundnum venjum samfélagsins. 

Þetta eru dæmi um þvinganir og valdbeitingu sem þau eru beitt á þeirra 

eigin heimilum og sjálfræði þessara einstaklinga er skert.4 Sjálfur hefur 
höfundur þessarar ritgerðar unnið í þessum geira frá aldamótum og hefur 

því töluverða reynslu í að starfa með fötluðum. Á þeim stöðum sem hann 
hefur starfað hefur þessum þvingunum verið beitt á einn eða annan hátt. 

Þó má með sanni segja að viðhorfið gagnvart þvingunum sem þessum 
hafa breyst mikið á þessari öld. 

1.1 Dæmi um valdbeitingu 

En hvenær er slík valdbeiting starfsfólks gagnvart íbúum réttlætanleg? Af 

hverju er ekki alltaf réttlætanlegt að þvinga fólk til hinna ýmsu athafna af 
því starfsfólk telur að einstaklingurinn hafi ekki vit til að greina hvað 

honum er fyrir bestu? Það eru skyldur lagðar á fólk sem býr í samfélagi 

við aðra að koma öðrum til hjálpar og koma í veg fyrir að það beiti sér 
eða öðrum skaða. Það er réttlætt með því að fólk hafi rétt á því að vera 

frjálst frá því að verða fyrir skaða frá öðrum og að einstaklingur vilji 
almennt séð ekki verða sjálfum sér eða öðrum til skaða. Þetta er flóknara 

þegar um fólk með til dæmis þroskaskerðingu er að ræða. Það væri 
einfalt að segja að fyrst einstaklingur hafi ekki vit til að greina hættu eða 

afleiðingar gerða sinna ætti bara að skerða frelsi þess einstaklings þannig 
að hann verði hvorki sér né öðrum til skaða. Fólk með geðræna 

sjúkdóma er oft frelsissvipt tímabundið á viðeigandi stofnunum á meðan 
það fær viðeigandi meðferð en þetta á ekki við um fólk sem býr í 

búsetuúrræðum fyrir fatlaða. Þar þarf að nálgast hlutina á annan hátt, 
enda þótt að margir þeirra sem þar búa séu á stundum hættulegir 

sjálfum sér og öðrum. Þar fer fólk ekki í meðferð, heldur er þetta heimili 
sjálfráða einstaklinga og þó svo að þeir þurfi á aðstoð að halda í 

mismiklum mæli, og oft á tíðum séu þvingunaraðgerðir nauðsynlegar, 

þarf alltaf að huga að því að ekki sé gengið á rétt þeirra einstaklinga sem 
beita þarf þvingunum. Til að ræða það frekar verða tekin nánari dæmi 

um valdbeitingu. Þessi dæmi eru öll tilbúin og eiga sér ekki stoð í 
raunveruleikanum. Hins vegar eru þau dæmigerð fyrir þvinganir sem 

beitt hefur verið og er enn beitt í starfi með fötluðum. 

Dæmi 1. 

Jón er með þroskaskerðingu en enga líkamlega fötlun og býr á heimili 

fyrir fatlaða. Hann ákveður einn daginn að hann vilji ekki lengur 

tannbursta sig. Hann segir við starfsfólk að honum finnist tannkrem 

vont og að honum hafi alltaf þótt tannburstun óþægileg en nú sé 

hann einnig farinn að kúgast þegar tannburstun fer fram. Starfsmenn 

                                                           
4
 Ásdís Aðalbjörg Arnalds og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, Ofbeldi gegn fötluðum konum. 
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reyna allt hvað þeir geta til að telja íbúanum hughvarf og prófa allar 

tegundir tannkrems og tannbursta en allt kemur fyrir ekki og Jón 

mótmælir kröftuglega. Einnig láta þeir lækni rannsaka hvort hann sé 

með bakflæði eða eitthvað annað sem orsakar það að hann kúgast 

við tannburstun. Það kemur ekkert í ljós við þessar rannsóknir. 

Ákveðið er á starfsmannafundi að til að koma í veg fyrir að tennur 

Jóns skemmist verði honum haldið niðri af tveimur starfsmönnum á 

meðan sá þriðji tannburstar hann. Þetta skuli gert tvisvar sinnum á 

dag.  

 

Dæmi 2. 

Unnur býr á herbergjasambýli fyrir fólk með einhverfu. Hún reykir og 

henni finnst gott að drekka kaffi. En hún á erfitt með að hemja þessar 

nautnir sínar og starfsfólk ákveður því að henni skuli skammtaðar 5 

sígarettur og 5 kaffibollar á dag.  

 

Dæmi 3. 

Björn er stór og stæðilegur maður og býr á sambýli. Hann er 

skapbráður og á sér sögu um ofbeldi, bæði gagnvart almennum 

borgurum og íbúum og starfsfólki sambýlisins. Vegna þessa fer hann 

aldrei út án þess að tveir starfsmenn fylgi honum. Þegar hann er 

heima við er íbúðinni læst fram í sameign til að koma í veg fyrir að 

hann eigi í útistöðum við aðra íbúa en þar sem hann býr á jarðhæð 

kemst hann út í garð sem er afgirtur með hárri girðingu til að minnka 

hættuna á því að hann fari frá íbúðinni sinni einn síns liðs. 

 

 

Dæmi 4. 

Berta býr á sambýli og læknir hefur ávísað á hana róandi lyf vegna 

hegðunarerfiðleika. Berta vill ekki taka inn lyfin og til þess að fá hana 

til að taka þau inn er verklagið þannig að hún fær ekki morgunmat 

fyrr en hún tekur morgunlyfin. Hún sættir sig við þetta þó að hana 

langi ekki að taka lyfin. 
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1.2 Lög um þvinganir 

Öll dæmin um valdbeitingu teljast til þvingunaraðgerða sem lög um 

réttindagæslu fatlaðs fólks frá 2011 taka á. Í þeim er gengið út frá því að 
öll beiting nauðungar við fatlað fólk sé óleyfileg5 án leyfis fyrir 

undanþágu og í neyðartilvikum. Nauðung samkvæmt þessum lögum telst 

meðal annars hvers kyns líkamleg valdbeiting, svo sem til að koma í veg 
fyrir að einstaklingur skaði sig eða aðra eða valdi stórfelldu tjóni á 

eignum, en einnig þegar einstaklingur er þvingaður til að gera hluti sem 
hann ekki vill gera.6 Þegar húsnæði sem fatlaður einstaklingur býr í er 

læst, hann læstur inni eða ferðafrelsi hans skert með öðrum hætti telst 
það einnig til þvingunar.7 Og í raun ganga lögin lengra því þar stendur í 

skilgreiningu á nauðung: 

Nauðung samkvæmt lögum þessum er athöfn sem skerðir 
sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og fer fram gegn vilja hans eða þrengir 

svo að sjálfsákvörðunarrétti hans að telja verði það nauðung þótt hann 

hreyfi ekki mótmælum.8  

Lögin um réttindagæslu gera hins vegar ráð fyrir því að hægt sé að 
sækja um undanþágu frá banni við nauðung. Sérstök undanþágunefnd 

getur veitt leyfi til að beita nauðung að því tilskildu að verið sé að koma í 
veg fyrir að einstaklingur valdi sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu 

eignatjóni, til að uppfylla grunnþarfir einstaklings varðandi mat, heilbrigði 
og hreinlæti eða til að draga úr hömluleysi sem leitt getur af fötlun 

einstaklings.9 Einnig er gert ráð fyrir því að í neyðartilvikum sé leyfilegt, 
án leyfis yfirvalda, að beita nauðung. Þessi neyðarréttur á eingöngu við 

til að koma í veg fyrir líkamstjón, stórfellt eignatjón eða röskun á 

almannahagsmunum og skal látið af nauðung um leið og hættu hefur 
verið afstýrt.10 

Því taka lögin á sjálfræði þeirra sem um ræðir og banna skerðingu á því. 

Þetta rímar vel við samning um réttindi fatlaðs fólks frá Sameinuðu 
þjóðunum en í 12. gr. hans segir að viðurkenna skuli að gerhæfi fatlaðs 

fólks sé til jafns við aðra á öllum sviðum.11 Með gerhæfi er átt við „hæfi 
[einstaklinga] til að ráða sér og réttindum sínum sjálfur.”12 Í fyrrnefndri 

12. gr. segir enn fremur að allar aðferðir og stuðningur við fatlað fólk 
sem tengist gerhæfi þeirra skuli virða réttindi, óskir og vilja þess.13 

Fötluðum skal því tryggð aðstoð við að ráða sínum málum sjálf. Einnig 

                                                           
5
 Lög um réttindagæslu fatlaðs fólks. 10. gr. 

6
 Lög um réttindagæslu fatlaðs fólks. 11. gr. 

7
 Lög um réttindagæslu fatlaðs fólks. 11. gr. 

8
 Lög um réttindagæslu fatlaðs fólks. 11. gr. 

9
 Lög um réttindagæslu fatlaðs fólks. 12. gr. 

10
 Lög um réttindagæslu fatlaðs fólks. 13. gr. 

11
 Samningur um réttindi fatlaðs fólks. 12. gr. 

12
 Ástríður Stefánsdóttir, „Hvernig ber að skilja sjálfræði?“, bls. 8. 

13
 Samningur um réttindi fatlaðs fólks. 12. gr. 
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segir í 3. gr. samningsins um almennar meginreglur að ein meginregla 

samningsins sé „virðing fyrir eðlislægri mannlegri reisn, sjálfræði 
einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin ákvarðanir, og 

sjálfstæði einstaklinga.“14 Samningurinn tekur því ítrekað á því að fatlaðir 

eigi að geta ráðið sem mestu um líf sitt, rétt eins og aðrir í þjóðfélaginu.  

Samningurinn, líkt og lögin um réttindagæslu, eiga að tryggja það að 
fatlað fólk sé ekki svipt frelsi sínu á ólögmætan hátt. Í 15. gr. laganna er 

það tryggt með því að vísa þurfi máli til dómstóla ef nota þarf læsingar á 
heimili fatlaðra. Í 14. gr. samningsins segir að fatlaðir skuli njóta réttar 

til frelsis og mannhelgis til jafns við aðra og sé ekki sviptir frelsi að 
geðþótta, að frelsissvipting skuli alltaf fara að lögum og að 

frelsissviptingu skuli ekki réttlæta með fötlun einstaklingsins. Það getur 
því oft reynst flókið að réttlæta þvingunaraðgerðir sem beitt er gegn 

fötluðum einstaklingum á heimilum þeirra.  
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2. kafli – Frelsi, forræðishyggja og nauðung 

Samkvæmt ofangreindu eru allar þær þvingunaraðgerðir sem koma fram 
í fyrrnefndum dæmum ólöglegar nema veittar hafi verið undanþágur frá 

banni við þeim. Gera verður ráð fyrir að allar aðrar leiðir hafi verið 
reyndar áður en undanþága var veitt til þvingunarinnar. En þar með er 

ekki sagt að þær séu ekki réttlætanlegar. Almennt séð lifum við í 
samfélagi þar sem frelsi okkar er takmarkað með þvingunum. Enginn 

hefur rétt á að brjóta á frelsi og rétti annarra með því að vísa í eigið frelsi 
til athafna. Þannig getur þvingun komið í veg fyrir slæma hluti þó svo 

það sé alltaf á kostnað einhvers. Í bók sinni Social Philosophy, ræðir Joel 

Feinberg nokkrar röksemdir um frelsi og réttmætar takmarkanir þess. Ein 
helsta kenningin um frelsi er dregin saman í frelsisreglu Johns Stuart 

Mills, en hún segir einfaldlega: „Maður á rétt til að ráðstafa lífi sínu eins 
og hann sjálfur kýs, svo lengi sem hann er með réttu ráði [,] hefur 

skilning á aðstæðum [og] skaðar ekki aðra.“15 Í sambandi við nauðung 
segir Mill: „Nauðung réttlætist af því einu, að verknaður sá, sem komið 

er í veg fyrir, sé öðrum til tjóns.“16 Það er því alltaf réttlætanlegt að beita 
þvingunum til að koma í veg fyrir að einhver ráðist á annan mann, ræni 

hann eða skaði hann á einhvern hátt. Einungis þarf að sýna fram á að 
þvinganir séu til að koma í veg fyrir eitthvað sem er verra en 

þvinganirnar sjálfar.  

Feinberg er sammála þessu en segir hins vegar að þessi regla sé ekki 

nægjanleg þar sem hún taki ekki á erfiðum tilfellum.17 Hún er ekki 
nákvæmur leiðarvísir fyrir réttlætingu á siðferðilegum úrlausnarefnum. 

Þar sem þvingun er slæm í sjálfu sér þarf að skilgreina betur hvað skaði 
er og hversu mikinn eða lítinn skaða er hægt að réttlæta með 

þvingunum. Ein af þessum skilgreiningum felst í því að líta á skaða sem 
brot gegn brýnum hagsmunum og hagsmunir eru allt það sem sóst er 

eftir.18 Feinberg segir þetta hins vegar of breiðan skilning á hagsmunum 
því horfa verði til þess að einstaklingur getur haft hagsmuni af einhverju 

sem hann óskar ekki endilega eftir. Til dæmis getur til langtíma séð verið 
betra fyrir einstakling að taka lyf sem hann vill alls ekki taka inn, því 

hann langar að njóta lífsins betur og það getur verið svo margt sem hann 
fer á mis við og getur ekki notið nema með því að taka inn lyfin. Þessi 

staðreynd gerir lyfin eftirsóknarverð fyrir einstaklinginn þótt hann sækist 

ekki eftir þeim. Þetta getur leitt til þess að einstaklingurinn neyði sjálfan 
sig til að taka inn lyfin en það getur líka verið svo að hann átti sig ekki á 

þessu og því sé hugsanlega réttlætanlegt að þvinga hann á einhvern hátt 
til þess að taka lyfin.  

                                                           
15

 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 87. 
16

 Mill, Frelsið, bls. 45. 
17

 Feinberg. Social Philosophy, bls. 26. 
18

 Feinberg. Social Philosophy, bls. 26. 
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Annað sem mikilvægt er að skoða þegar þvingunarúrræðum er beitt er 

forræði og forræðishyggja. Vilhjálmur Árnason gerir grein fyrir nokkrum 
tegundum af forræði í bók sinni Siðfræði lífs og dauða. Forræði felur 

alltaf í sér að frelsi einhvers er skert af öðrum, þar sem sá frelsisskerti 

ógnar á einhvern hátt velferð sinni.19 Faglegt forræði á sér oft stað í 
umönnunarstörfum. Það getur átt rétt á sér en getur einnig leitt til 

forræðishyggju sem á ekki rétt á sér. Réttlætingin fyrir faglegu forræði er 
tvenns konar: annars vegar að sjúklingur sé ekki hæfur til að taka sjálfur 

ákvörðun og hins vegar að ákvörðun sjúklings stofni velferð hans í 
voða.20 Báðar þessar réttlætingar leggja vantraust á dómgreind 

einstaklinga en geta vissulega verið réttmætar í einhverjum tilfellum þó 
erfitt geti reynst að greina þær „frá óréttmætri forræðishyggju sem 

kemur oftast fram í formi valdbeitingar, skorti á upplýsingum eða 
ósannsögli.“21 Forræði getur verið veikt og sterkt en líka beint og óbeint: 

 Veikt forræði er þegar gripið er inn í aðstæður til að gera 

einstakling færan um að taka ákvörðun (svo sem með því að 

upplýsa hann)  

 Sterkt forræði er þegar gripið er inn í þrátt fyrir vilja einstaklings 
sem er fær um að taka ákvörðun með þeirri réttlætingu að 

ákvörðun hans stríði gegn hagsmunum hans 

 Beint forræði er þegar einstaklingi er þröngvað til að gera eitthvað  

 Óbeint forræði er þegar einstaklingi er synjað um eitthvað 

 

 Veikt beint og óbeint forræði er faglegt forræði og er réttlætanlegt 

sé rétt að því staðið 

 Sterkt beint forræði er oftast forræðishyggja og óverjandi 

 Sterkt óbeint forræði er stundum faglega verjandi en stundum 

forræðishyggja22 

Til að beint forræði sé réttlætanlegt, að mati Vilhjálms, þarf einstaklingur 
hvoru tveggja að vera ófær um að meta aðstæður og að vera í hættu 

vegna þeirra. Ef um óbeint forræði er að ræða þarf ekki eins ríkar 

ástæður til réttlætingar.23 Ef við skoðum tilbúnu dæmin að ofan í ljósi 
þess að þar er um þroskaskerta einstaklinga að ræða og því nærtækt að 

segja að þeir séu ekki færir um að taka ákvarðanir eða meta aðstæður. 
Það væri því hægt að rökstyðja það að sterkt forræði eigi aldrei við í 

þeim dæmum sem rætt er um og því sé alltaf um faglegt forræði að 
ræða sem sé siðferðilega verjandi. En að mínu mati væri þetta of einföld 
                                                           
19

 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 98. 
20

 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 98. 
21

 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 98. 
22

 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 99. 
23

 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 100. 
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túlkun á hugmynd Vilhjálms því að það gefur ekki starfsfólki sjálfkrafa 

leyfi til að taka ákvarðanir fyrir þessa einstaklinga eða beita þvingunum, 
því til að faglegt forræði eigi rétt á sér þarf að vera rétt að því staðið. Og 

það þarf alltaf að skoða aðstæður hvers einstaklings sérstaklega. 

2.1 Dæmið um lyfjagjöf 

Í samhengi við ofangreint er vert að skoða dæmið um Bertu nánar. Lyfin 

sem hún á að taka eru ekki lífsnauðsynleg en þegar hún tekur þau fer 
hún sjaldnar í skapofsaköst, sefur betur og á auðveldara með að einbeita 

sér. Henni líður þá almennt betur og hún á auðveldara með að taka þátt í 
því sem hún vill. Hagsmunir hennar af því að taka lyfin eru 

óumdeilanlegir en hún gerir sér ekki fullkomlega grein fyrir afleiðingum 
þess að taka þau ekki. Ef Berta væri fær um að taka ákvarðanir væri um 

beint sterkt forræði að ræða samkvæmt Vilhjálmi og því forræðishyggja 
sem er óverjandi. En þar sem hún þarf aðstoð við að taka ákvarðanir 

vegna skertra vitsmuna er þetta ekki svona einfalt. Til að geta réttlætt að 

þvinga hana til að taka inn lyfin þarf því að hafa fleira í huga. Vilhjálmur 
segir að ef beita þurfi nauðung hljóti það alltaf að vera neyðarúrræði og 

krefjist sérstaks rökstuðnings og að nauðsynlegt sé að vera með skýrar 
verklagsreglur í kringum beitingu nauðungar.24 Hann nefnir þrjár 

viðmiðanir sem hægt er að hafa til hliðsjónar: 

1. Að úrræði valdi viðkomandi ekki skaða og niðurlægi hann ekki 

2. Að úrræði feli í sér minnstu mögulegu frelsisskerðingu 

3. Að sanngjarnt samræmi sé í úrræðum25 

Það úrræði að neita Bertu um morgunmat þangað til hún hefur tekið inn 

lyfin uppfyllir þessar viðmiðanir ef ekki koma fram aðrar forsendur sem 
flækja málið. Og þó að Berta neiti stöku sinnum að taka lyfin og missi af 

morgunmatnum hefur það ekki svo miklar afleiðingar í för með sér að 
réttlætingin missi vægi sitt. En hvað ef lyfin sem Berta tekur inn eru 

lífsnauðsynleg og hún harðneiti að taka þau án þess að hafa skilning á 
því að hún myndi deyja ef hún tæki þau ekki inn? Þarna eru miklu meiri 

hagsmunir í húfi fyrir Bertu og því hlýtur að vera réttlæting á frekari 

þvingunaraðgerðum en þegar afleiðingarnar af að taka ekki inn lyfin eru 
ekki eins alvarlegar. Jafnvel er líklegt að það yrði gengið svo langt að 

svipta hana sjálfræði og hún sett á stofnun þar sem lyfin yrðu neydd í 
hana á einhvern hátt. Það má hugsa sér margs konar aðstæður sem eru 

á milli þessara tveggja dæma. Berta gæti neitað að taka inn mismikilvæg 
lyf af ýmsum ástæðum, ýmist byggðar á misskilningi eða vanþekkingu 

hennar eða til að mynda vegna aukaverkana sem henni líkar illa við. 
Hvert dæmi yrði að skoða og meta með alvarleika þess í huga ef hún 

tekur ekki inn lyfin. Starfsfólk getur beitt áhrifum sínum til að fá hana til 
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 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 153. 
25

 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 153. 
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að taka inn lyfin án þess að fara yfir þau mörk að þau teljist siðferðilega 

röng.  

2.2 Dæmið um tannburstun 

Ef við skoðum dæmi Jóns sem neitaði skyndilega að bursta tennurnar, er 

samkvæmt lögunum hægt að sækja um undanþágu á grundvelli þess að 
verið sé að uppfylla kröfur um heilbrigði og hreinlæti.26 Það er því ekki 

löglegt að ákveða þessa aðgerð á starfsmannafundi. Hins vegar gæti 
undanþágunefndin gefið leyfi fyrir þessu á grundvelli heilbrigðis. Það 

verður þó að teljast afar ólíklegt þar sem þetta er gríðarmikið inngrip 
gegn sjálfsákvörðunarrétti Jóns. Hann stofnar hvorki sjálfum sér né 

öðrum í bráða hættu með þessari hegðun sinni þó svo að hugsanlega 
muni tennur hans smám saman skemmast og þessi ákvörðun hans gæti 

haft slæm áhrif á heilsu hans til langs tíma séð. En segjum sem svo að 
Jón eigi sögu um að fá tannpínu og þurfi að fara til tannlæknis vegna 

þess að hann tannbursti sig ekki á nokkurra mánaða fresti. Þegar það 

gerist, hefur hann ráðist gegn öðrum með ofbeldi sem leiðir til að fólk 
meiðist og að heilsu fólks er stefnt í hættu. Frelsislögmálið myndi þá 

réttlæta það að þvinga hann á einhvern hátt til að tannbursta sig þar 
sem verið er að koma í veg fyrir skaða á öðrum. Það þarf hins vegar að 

skoða hvort það inngrip sé skaðaminna en skaðinn sem koma á í veg 
fyrir. Það að halda Jóni niðri tvisvar á dag eru það mikil inngrip að þau 

myndu líklegast teljast meiri en það sem þau eru að koma í veg fyrir. 
Átökin eru alltaf það mikil að yfirleitt meiðist Jón lítillega, fær marbletti 

og starfsmenn eru í hættu á meðan á þessu stendur þar sem reiði Jóns 
er mikil og hann líður miklar kvalir í hvert skipti. Starfsfólk er þó vant og 

meiðslin aldrei mikil. Þarna er inngripið orðið það mikið að frelsisreglan 
ein og sér er ekki nægjanleg til réttlætingar.  

Þá getum við hugleitt það að ef hann er ekki tannburstaður, þá missi 

hann af mörgum þeim lífsins gæðum sem hann hefði annars notið. Hann 

nýtur þess að drekka heitt kaffi og fá sér ís en þegar tannpínan verður 
mikil nær hann ekki að njóta þessa vegna mikilla kvala. Starfsfólkið er 

því að gera það sem honum er fyrir bestu og í raun það sem hann vill 
þegar það tannburstar hann gegn vilja hans, þótt hann hafi ekki skilning 

á því. Þarna erum við komin út í að réttlæta inngripið með því að nota 
það sem Feinberg kallar skaða sem brot gegn brýnum hagsmunum. Við 

réttlætum það að meiða einstaklinginn með því að ákveða fyrir hans 
hönd, að hann vilji í raun njóta lífsins gæða eins og aðrir og að meiðslin 

séu minni en kvalirnar sem tannpínan veldur. Samkvæmt þessu er verið 
að fórna minni hagsmunum fyrir meiri. Hins vegar brýtur þetta inngrip 

allar þær viðmiðanir sem Vilhjálmur bendir á hér að ofan og í raun má 

segja að þótt árásir Jóns á fólk séu grafalvarlegar þá sé það vandi sem 
þyrfti að leysa á annan hátt. Hér er hægt að færa rök fyrir því að um 
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 Samningur um réttindi fatlaðs fólks. 12. gr. 
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sterkt beint forræði sé að ræða þó svo Jón búi við þroskaskerðingu, hann 

er alveg ákveðinn í því að vilja ekki tannbursta sig þrátt fyrir þær 
upplýsingar sem hann hefur fengið varðandi það hversu slæmt það er að 

tannbursta sig ekki. Því væri þetta aldrei siðferðilega réttmætt. Í þessu 

ljósi er gagnlegt að skoða hvernig við metum hvað einstaklingnum er 
fyrir bestu. Það er ljóst að út frá tannhirðu er honum fyrir bestu að vera 

tannburstaður en út frá siðferðilegu sjónarmiði þarf að líta til fleiri þátta. 
Hafa þarf í huga þá hagsmuni og réttindi sem Jón hefur sem frjáls 

siðferðisvera. Því „nægir ekki að huga að velferð [einstaklings] heldur 
getur virðing fyrir vilja hans og gildismati verið frumskilyrði þess að hægt 

sé að gera honum gott.“27 Og þá er nauðsynlegt að þekkja óskir og vilja 
hans. En það nægir ekki heldur eitt og sér til að taka góða ákvörðun þar 

sem persónulegt viðhorf getur verið byggt á misskilningi. Í þessu dæmi 
er því nauðsynlegt að leita allra leiða til að fá Jón til að skilja mikilvægi 

þess að tannbursta sig án þess að beita þvingunum. 

Hvað ef hægt er að fá Jón með fortölum og minniháttar líkamlegu 

inngripi, halda höndum og jafnvel höfði, til að vera tannburstaður þó 
hann sé aldrei sáttur en láti þetta yfir sig ganga? Þar sem Jón sættir sig 

betur við þetta í þessu dæmi má segja að um veikt beint forræði sé að 
ræða og þá hugsanlega réttlætanlegt. Enginn er í hættu við þetta inngrip 

og Jón meiðist ekki. Segjum sem svo að Jón geti ekki tjáð sig eðlilega 
eins og að segja að hann sé með tannpínu eða sagt „hættu, ég vil þetta 

ekki.“ Þarna er inngripið minna en það ofbeldi sem hlýst af ef hann er 
ekki tannburstaður og samkvæmt frelsislögmálinu því réttlætanlegt. Hins 

vegar brýtur þetta áfram gegn sjálfræði Jóns og er niðurlægjandi fyrir 
hann og þau rök hljóta að vera veigameiri en þau sem réttlæta þessa 

þvingun. Og þó að engin líkamleg þvingun væri notuð, að Jóni yrði til 
dæmis ekki leyft að fara í bíó um helgar nema hann burstaði tennur 

sínar, þá væri sú þvingun ekki réttmæt. Jón hefur sjálfsákvörðunarrétt 

og þó að hann skilji ekki afleiðingar ákvarðana sinna þá þarf að finna 
aðrar leiðir til að koma í veg fyrir ofbeldið sem hlotist getur þegar 

tannpínan gerir vart við sig. Hins vegar væri hægt að gera einhverskonar 
samning við Jón um að ef hann burstaði tennur sínar á hverju kvöldi 

fengi hann að fara í bíó um helgar. Það leiðir hins vegar til annarra 
siðferðilegra álitaefna. Af hverju þarf Jón að gera samning um að fá að 

fara í bíó? Á hann ekki rétt á að stunda þær tómstundir sem hann vill 
burtséð frá því hvort hann tannbursti sig eða ekki? Því þarf að fara 

varlega í slíka samninga ef virða á réttindi hans til fulls. 

Ef við breytum þessu dæmi lítillega og segjum að Finnur, sem býr á 

sama heimili og getur ekki tjáð sig með orðum, sé það fatlaður að hann 
þurfi mikinn stuðning í daglegu lífi. Hann hafi alltaf þurft aðstoð við 

tannburstun en einn daginn byrjar hann að gretta sig og snúa höfðinu til 
hliðar og starfsmenn túlka það þannig að hann sé að mótmæla 

tannburstuninni. Hins vegar þarf ekki mikið inngrip til að tannbursta Finn, 
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 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 112. 
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aðeins að halda munninum opnum og bursta. Og þar sem Finnur 

mótmælir ekki eins kröftuglega og Jón þá er líklegra að starfsfólki finnist 
það bregðast starfsskyldum sínum gagnvart Finni ef það tannburstar 

hann ekki. En ef hægt er að segja með vissu að Finnur sé að biðja um að 

verða ekki tannburstaður og leitað hafi verið allra leiða til að fá hann til 
að snúa ákvörðun sinni við og allar hugsanlegar ástæður fyrir þessari 

ákvörðun hans skoðaðar, þá hlýtur starfsfólk að þurfa að fara eftir 
ákvörðun hans. Í báðum þessum dæmum er hugsanlegt að hægt sé að 

réttlæta frekara inngrip ef tannheilsa þeirra Finns og Jóns hefur veruleg 
áhrif á heilsu þeirra og líðan. 

2.3 Dæmið um reykingar og kaffidrykkju 

Starfsfólk þarf einnig að huga að sjálfsákvörðunarrétti fatlaðs 

einstaklings þegar dæmið um reykingarnar og kaffið er skoðað. Hugleiða 
þarf ástæður þess að Unni eru skammtaðar sígarettur og kaffi. Eins og 

segir í dæminu kann Unnur sér ekki hóf og starfsfólk er því að koma í 

veg fyrir að hún sé alltaf reykjandi og drekkandi kaffi. Hvoru tveggja er 
óhollt, sérstaklega reykingarnar, og mikil kaffidrykkja getur haft áhrif á 

heilbrigðan svefn. Starfsfólk hefur reynt að fá Unni til að hætta að reykja 
með því að útskýra fyrir henni hversu óhollt það sé og dýrt, að hún geti 

ekki leyft sér að njóta ýmissa tilboða og tómstunda þar sem hún eyði svo 
miklum peningum í sígarettur. Unnur á erfitt með að skilja þessi rök 

vegna fötlunar sinnar en veit þó að stundum á hún ekki pening og þá 
getur hún hvorki keypt sér sígarettur né farið í bíó. Það hefur ekki áhrif á 

löngun hennar í reykingar, hún veit bara að hún þarf að bíða í einhverja 
daga þar til hún á pening á ný. Starfsfólk tók eftir því að þegar henni var 

skammtað minna kaffi að hún svaf betur og henni leið betur. Út frá 
þessum rökum tók það ákvörðunina um að skammta henni þessa hluti. 

Hún er gerð í góðri trú um að þetta sé Unni fyrir bestu, hún hefur meiri 
pening milli handanna og getur leyft sér að fara oftar í bíó eða á kaffihús, 

hún sefur betur og virðist yfirleitt í betra skapi. Þessar upplýsingar fást úr 

skráningum sem gerðar eru á heimili hennar. En réttlætir það að Unni 
virðist líða betur, sofa betur og eiga möguleika á að gera oftar 

skemmtilega hluti það að henni séu skammtaðir þessir hlutir? Réttlætir 
það að Unnur hafi ekki mikinn skilning á peningum að hún fái ekki að 

eyða þeim í það sem hún vill? 

Samkvæmt frelsisreglunni er ekki hægt að réttlæta þessar þvinganir því 
þær koma ekki í veg fyrir athafnir sem skaða aðra. En þó er hægt að 

segja að þetta sé skaði sem brot gegn brýnum hagsmunum sem minnst 
var á fyrr. Augljóslega hjálpar þessi þvingun Unni til að líða betur og við 

gerum alltaf ráð fyrir því að fólki vilji almennt líða betur. Feinberg segir 

að maðurinn sé alltaf að leita eftir sem mestri hamingju og þar sem 
Unnur hefur ekki vit á því hvað henni er fyrir bestu í þessu samhengi þá 

er hugsanlega hægt að réttlæta þessa þvingun þar sem ákvörðun hennar 
er ekki tekin með tilliti til allra þeirra upplýsinga um áhættuna sem hún 
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þyrfti þar sem skilningur hennar á þeim er ekki eins hjá meginþorra 

þeirra sem reykja. Og þá er það starfsmanna að meta hættuna sem 
þessu fylgir. Feinberg segir það gagnlegt í þessu sambandi að gera 

greinarmun á vissum atriðum þegar ákvörðun um slíka þvingun sé tekin. 

Á það við almennt þegar hugað er að því að þvinga einhvern til athafna 
sem talið er að sé honum fyrir bestu. Hið fyrsta er að gera greinarmun á 

því hvort einstaklingur sé að skaða sig viljandi eða að taka áhættuna á 
að skaða sig. Í tilviki Unnar má segja að hún geti ekki gert sér grein fyrir 

áhættunni þar sem skilningur hennar á því hvað getur gerst í framtíðinni 
vegna reykinganna er óljós. Henni hefur verið sagt að reykingar séu 

óhollar en hún sér fólk reykja í kringum sig og sér ekki betur en að þeir 
sem það gera hafi það ágætt. Það þarf líka að gera greinarmun á milli 

raunhæfrar og óraunhæfrar áhættu þar sem varla er til sú virkni eða 
óvirkni sem felur ekki í sér áhættu. Og að lokum hvort ákvörðunin til 

taka áhættuna sé tekin sjálfviljug eða ekki og þar koma upplýsingarnar 
og hæfnin til að meta þær inn í. Vitað er að Unnur hefur ekki skilning á 

öllum þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru og því gæti ákvörðun um 
að skammta henni sígarettur verið réttlætanleg. Það er alveg ljóst að það 

er skylda starfsmanna að reyna að forða skjólstæðingi sínum frá hættu 

og ættu að gera það sem í þeirra valdi stendur að koma í veg fyrir þá 
hættu sem Unnur setur sig í með því að reykja. En eins og áður sagði þá 

þarf að huga að gildismati og vilja einstaklingsins þegar ákvarðað er 
hvað er honum fyrir bestu.  

Það ber einnig að hafa í huga að  samkvæmt samningi um réttindi fatlaðs 

fólks hefur það gerhæfi á við ófatlaða og virða skal sjálfræði þess. 
Fjölmargir einstaklingar með fullu viti úti í samfélaginu kjósa að njóta 

reykinga. Sumir gera það vegna þess að þeir eru háðir reykingunum en 
aðrir reykja til að njóta áhrifanna. Þeir taka þá áhættu að einhvern 

tímann í framtíðinni veikist þeir. Þeir velja þessa lífsnautn fram yfir þá 

áhættu að allar líkur eru á að eftir einhvern tíma muni þeir þjást vegna 
reykinganna. Því þurfa starfsmenn að íhuga og meta hvort Unnur vilji 

raunverulega sleppa þessari áhættu og reykja minna eða hvort hennar 
vilji sé að taka þessa áhættu. Einnig þarf að hugleiða hvort að nautnin 

sem hún fær út úr hverri sígarettu sé það mikil að hún vilji í raun sleppa 
þeim, þó henni myndi líða betur reyklaus. Við getum ályktað út frá 

reynslu annarra en ekki hennar en verðum um leið að huga að vilja 
hennar, til að geta tekið ákvörðun um hvað henni er fyrir bestu. 

Lagalega séð er alveg skýrt að það er ekki leyfilegt að takmarka aðgengi 

hennar að sígarettum sínum og kaffi. Það er ekki aðeins verið að brjóta á 

sjálfsákvörðunarrétti hennar heldur einnig gengið gegn því ákvæði í 
lögum að bannað sé að takmarka aðgengi fatlaðs einstaklings að eigum 

sínum.28 Forræðið virðist vera orðið ansi mikið hjá starfsfólkinu. Það er 
óbeint þar sem henni er meinað að gera það sem hún vill en líka beint 

þar sem hún er þvinguð til að láta eigur sínar frá sér. Það er veikt þar 
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sem verið er að grípa inn með því að reyna að fá hana til að taka betri 

ákvörðun en jafnvel sterkt líka þar sem ákvörðun hennar er ekki í 
ósamræmi við ákvarðanir sem einstaklingar sem eru færir um að taka 

ákvarðanir taka. Og þótt réttlæta megi að foreldrar banni börnum sínum 

að reykja er ekki þar með sagt að starfsfólk geti með réttu skert 
sjálfræði einstaklings með því að neita honum um að reykja, þótt 

skilningur þessa einstaklings á hættunni á reykingum sé lítill eða enginn. 
Það gildir einu þótt viljinn sé hinn sami og hjá foreldrunum, að gera það 

sem einstaklingnum er fyrir bestu. Það er hægt að reyna að hafa áhrif á 
ákvörðun Unnar með ýmsum leiðum, með einföldum útskýringum á 

hættunni, myndum af veiku fólki eða öðru sem starfsfólki dettur í hug en 
ef allt hefur verið reynt og ákvörðun Unnar er að halda áfram að reykja 

þá er það hennar réttur að sú ákvörðun sé virt, svo lengi sem þessi 
ákvörðun skaði ekki aðra. Þrátt fyrir að Unnur væri á einhverjum 

mælikvarða með þroska á við tíu ára barn þá er hún fullvaxta og með 
lífsreynslu sem barn hefur á engan hátt náð. Það verður að taka tillit til 

þessa, sem og, að í samfélaginu reykir fólk og þetta getur verið hennar 
leið til að sýna fram á að hún sé sjálfstæð. Þó svo Unnur skilji ekki þær 

forsendur sem starfsfólk setur fram fyrir því að hún ætti ekki að reykja 

þá hefur hún rétt á því að taka ákvarðanir. Svo má bæta því við að 
samkvæmt lögum og sáttmálum hefur hún gerhæfi á við aðra þrátt fyrir 

fötlun sína. Þrátt fyrir minni svefn og verri líðan þegar Unnur reykir og 
drekkur kaffi að vild, þá er það ekki hlutverk starfsmanna að taka 

ákvarðanir fyrir hana í þessu dæmi. 

2.4 Dæmið um frelsissviptingu 

Það er ljóst að til að svona frelsisskerðing sé lagalega uppfyllt þarf 
úrskurð dómara. Það að Björn hafi ráðist á almenna borgara og íbúa 

sambýlisins réttlætir þá kröfu þjónustuveitanda að svipta hann 
ferðafrelsi. Frelsisreglan segir að einstaklingur megi gera það sem hann 

vill ef það skaðar ekki aðra og fellur þetta vel að því og frelsissviptingin 

því réttlætanleg. Þar sem undanþága um bann á beitingu nauðungar 
gildir að hámarki í eitt ár þarf að endurskoða hvort réttlætanlegt sé að 

halda sviptingunni áfram. Segjum sem svo að gerðar hafi verið tilraunir 
til þess að hafa íbúðina ólæsta og að í upphafi hafi allt gengið vel en eftir 

nokkra mánuði hafi Björn ráðist á nágranna í næsta húsi. Klárlega ætti 
því að sækja um frelsissviptingu að nýju. Eftir annað ár gerist slíkt hið 

sama. Þá kemur upp sá vandi hvort réttlætanlegt sé að gera tilraunir 
með að hafa íbúðina ólæsta. Það hefur sýnt sig að allt gangi vel til að 

byrja með, en þrátt fyrir mikla aðgæslu starfsmanna hafi Björn endað á 
því að ráðast á fólk. Er þá réttlætanlegt hætta að gera tilraunir með 

opnanir og sækja um læsingu vegna fyrri reynslu? Það hlýtur að fara eftir 
alvarleika árásanna. Ef þær eru það alvarlegar að ekki sé talið ráðlegt að 

reyna opnanir, hlýtur það að vera í verkahring dómsvalds að úrskurða 
slíkt eftir kæru fórnarlamba. Ef ekki er talið tilefni til kæru hlýtur það að 

benda til þess að árásirnar hafi ekki verið nægjanlega alvarlegar til 
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sakfellingar. Hér á einnig það sama við og í dæminu um Jón sem réðst 

að fólki vegna tannpínu, að leysa þurfi ofbeldisvandann á annan hátt en 
með ótímabundinni læsingu. 

Tökum annað dæmi, nú af Gísla sem býr á sambýli þar sem sex íbúar 
búa. Mönnunarþörfin þar er lítil og íbúar skipta með sér starfsmanni og 

því er ekki starfsmaður til að vera alltaf með honum. Þegar Gísli er einn 
hefur hann átt það til að vafra út af sambýlinu. Hann finnst alltaf úti í á 

sem er í nágrenninu. Þar er hann að vaða og leika sér og hefur gaman 
af. Oftast skapar þetta enga hættu fyrir hann þar sem áin er meinlaus 

nema í vatnavöxtum. Gísli virðist hins vegar ekki gera sér grein fyrir því 
hvort áin sé vatnsmikil eða ekki og hefur lent í því að vera bjargað á 

síðustu stundu. Réttlætir það, að í undantekningartilfellum stelist Gísli út 
í á þegar enginn sér til, að íbúðinni hans sé læst? Sérstaklega í ljósi þess 

að vatnavextir í ánni eru sjaldgæfir? Auðvitað má benda á að mönnunin 

ætti að vera þannig að það væri alltaf starfsmaður með honum. Slíkt er 
hins vegar ekki almennt á sambýlum. Ef allt hefur verið reynt, að fá betri 

mönnun og koma Gísla í skilning um að fara ekki niður að á er hægt að 
réttlæta það að nota læsingar með þeim rökum að hann geti stefnt lífi 

sínu í hættu og geri sér ekki sjálfur grein fyrir hættunni. Þar sem 
afleiðingarnar eru mikil lífshætta, þó ólíkleg sé, þá eru hagsmunir Gísla 

það miklir í þessu dæmi að fáir myndu réttlæta það að hafa ólæst. Það 
horfir öðruvísi við ef Atli sem býr með honum stelst út og villist en skapar 

sér ekki meiri hættu en þá að villast og komast ekki heim. Auðvitað væri 
læsing mjög til hægðarauka fyrir starfsfólk og lögreglu sem þyrfti ekki að 

leita að honum þegar hann týndist. En það myndi þó ekki réttlæta 
læsingar. 
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3. kafli – Félagsleg nálgun og tengsl 

Af dæmunum um þvinganir má sjá að helsta brotið gagnvart fötluðum 
einstaklingum á heimilum þeirra er að starfsfólki virðist tamt að brjóta á 

sjálfræði þessara einstaklinga. Oft er það gert í góðri trú um að það sé 
einstaklingnum fyrir bestu eða jafnvel óafvitandi, svona hefur alltaf verið 

unnið og menning staðarins gerir ráð fyrir að svona skuli vinna með 
íbúum. Sú hugsun, að þrátt fyrir að einstaklingarnir séu sjálfráða þá hafi 

þeir ekki nægilegt vit til að taka ákvarðanir sér til góðs og því þurfi að 
takmarka sjálfræðið til að vernda velferð þeirra. Til að hægt sé að taka 

siðferðilegar réttar ákvarðanir um hvenær sé réttlætanlegt að beita 

nauðung og þvingun á heimilum fatlaðra er nauðsynlegt að vinda ofan af 
þessari menningu og hugsun, því hún getur leitt til þess að starfsfólk taki 

ákvarðanir út frá því hvað það telur að sé best fyrir einstaklinga, með 
tilheyrandi forsjárhyggju sem ekki er siðferðilega réttlætanleg.  Ein leið 

til þess er að styðjast við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks og bera sig eftir því að skilja hugtök hans. Hann er 

merkilegur að því leyti að hann einskorðast ekki við að verja réttindi 
fatlaðs fólks, heldur setur samningurinn skyldur á herðar ríkjanna sem að 

honum standa, að ryðja úr vegi hindrunum sem gera það að verkum að 
fatlaðir geti ekki notið fullra mannréttinda.  

3.1 Tengslabundið sjálfræði 

Sú sýn að fötlun sé læknisfræðilegt fyrirbæri, þar sem einblínt er á 

fötlunina á ekki lengur við í dag. Þar er einblínt á einstaklinginn og að 
vandamál einstaklingsins búi í honum. Fram eftir síðustu öld var því 

reynt að „lækna“ eða lágmarka skerðinguna í stað þess að horfa á að það 
er samfélagið sem leiðir af sér fötlun. „Félagslegur skilningur [á fötlun] 

leggur áherslu á að það sé ekki skerðingin heldur fjárhags-, umhverfis,- 
og menningarlegar hindranir sem leiði af sér fötlun.“29 Þarna er gerður 

greinarmunur á skerðingu einstaklingsins, sem bæði getur verið líkamleg 

og andleg, og fötlun, sem eru félagslegar hindranir í samfélaginu. 
Samkvæmt þessum félagslega skilningi er einnig litið á fötlun sem 

afstæða. Skerðing einstaklingsins verður fötlun þegar samfélagið kemur 
ekki í veg fyrir að hinn fatlaði búi við skerðingu vegna ástands síns. 

Einstaklingur í hjólastól getur unnið á skrifstofu án þess að búa við 
skerðingu og er þá ekki skilgreindur sem fatlaður en þegar kemur að því 

að hann fari í verslunarleiðangur á Laugaveginum þar sem aðgengi 
margra verslana er slíkt að það hamlar honum, þá er hann orðinn 

fatlaður, vegna hindrana sem búnar eru til af samfélaginu. Einnig má 
segja að þroskaskertur einstaklingur sem fær vinnu við hæfi, sé ekki 

fatlaður í sinni vinnu þar sem hann getur unnið það sem ætlast er til af 
honum. Hins vegar hefur slíkum störfum fækkað þar sem vélar og ný 

tækni hafa leyst mörg einföld störf af hólmi og með því leiða 
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samfélagsbreytingar af sér meiri fötlun fyrir þessa einstaklinga, þeir fá 

ekki vinnu sem hæfir getu þeirra. Þegar fötlun er skilgreind á þennan 
hátt breytir það öllu um hvernig samfélagið tekur á málefnum fatlaðra. 

Samfélagið sjálft þarf að breytast til að skerðing fatlaðra verði sem 

minnst, ekki hinn fatlaði. Samfélagið getur bætt aðgengi líkamlega 
fatlaðra einstaklinga með ýmsum hætti en einnig þeirra sem búa við 

þroskaskerðingu eða geðfötlun. Hægt er að setja upp ýmsar myndrænar 
leiðbeiningar, koma upplýsingum á einfalt form og einnig er hægt að 

aðstoða þessa einstaklinga með að taka ákvarðanir á margvíslegan 
hátt.30 Með þessu er viðurkennt að fatlaðir hafi sömu réttindi og aðrir. 

Ekki er verið að afneita skerðingu einstaklinga heldur er reynt að stuðla 
að breyttum hugsunarhætti fólks. Til að hægt sé að framfylgja samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þarf að skilgreina sjálfræði 
einstaklinga á svipaðan hátt, það er á félagslegan hátt.  

Andstætt kenningum um að sjálfið sé frjálst, óháð og tilheyri innri 

veruleika mannsins án mótunar samfélagsins, að einstaklingurinn sé 

frumafl sjálfsins, hafa komið fram kenningar um hið félagslega sjálf. Þær 
kveða á um að sjálfið geti ekki verið sjálfsprottið og sé í raun mótað af 

umhverfi og aðstæðum hvers tíma. Einstaklingurinn er þá séður sem 
afsprengi umhverfisins og háður öflum sem hann ræður ekki við.31 Upp 

úr þessum kenningum um sjálfræðið hafa sprottið upp kenningar 
femínista um tengslabundið sjálfræði.32 Samkvæmt þeirri kenningu er 

ekki hægt að gera grein fyrir sjálfinu án þess að taka inn í myndina 
hvaðan það er upprunið. Horfa verður til líffræðilegra eiginleika mannsins 

og það að hann fæðist, elst upp, lærir og lifir í samfélagi manna. 
Sjálfræði verður því ekki skilgreint öðruvísi en með tilliti til tíma og rúms. 

Þannig er hægt að skilja sjálfið á þann máta að margbreytileiki og 
tilfinningar séu viðurkenndar og hægt að verjast fordómum sem rekja 

má til menningar og ólíks gildismats.33 Kenningar um tengslabundið 

sjálfræði reyna að taka á þessum vandkvæðum. Þær gera ráð fyrir að 
sjálfskilningur sé fyrst og fremst mótaður af félagslegum þáttum en ekki 

af gagnrýninni hugsun og skynsemi. Eiginleikar hins sjálfráða geranda 
eru í fyrirrúmi og sjálfið er breytilegt og stöðugt í mótun. Sjálfræðið er 

því hluti af ferli þar sem einstaklingurinn er í samspili við umhverfið.34 
Það er því ekki hægt að segja að annaðhvort séu menn sjálfráða eða 

ekki, því einstaklingar geta búið yfir mismiklu sjálfræði og við eigum að 
leitast eftir því að allir öðlist sem mest af því. Af þessu má sjá að 

félagslegt umhverfi hefur mikil áhrif á sjálfræði einstaklinga. Og af því 
má ráða að samfélagið getur haft áhrif á sjálfræði einstaklinga og 

samfélaginu ber að taka ábyrgð á því. Samfélagið á að stuðla að sem 
mestu sjálfræði hvers einstaklings og þegar við skoðum samninginn um 
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réttindi fatlaðra er nauðsynlegt að hafa þetta í huga. Þessa 

hugmyndafræði má sjá útfærða í gagnrýni á svonefnda réttinda-nálgun í 
umræðu um stöðu fatlaðra. 

3.2 Réttinda-nálgun 

P.D. Olsen gagnrýnir einnig hefðbundnar siðfræðikenningar en hann telur 
í grein sinni, „Influence and coercion: relational and rights-based ethical 

approaches to forced psychiatric treatment“, að sú nálgun sem hefur 
verið ráðandi í siðferðilegu tilliti til þvingana sé gölluð og til að hún virki 

sem skyldi þurfi annað sjónarhorn á hana. Þessi nálgun sem hann telur 
að sé ráðandi kallar hann réttinda-nálgun. Þar skiptast forsendur 

þvingunar í samskiptum milli meðferðaraðila í þrjár tvískiptar leiðir til að 
taka ákvarðanir: 

1. Er meðferðin að vilja einstaklingsins?  

2. Er einstaklingurinn hæfur (til að taka ákvarðanir)?  

3. Eru afleiðingar á engri meðferð hættulegar?35 

Einnig segir hann að samkvæmt réttinda-nálguninni séu allar þvinganir 

óásættanlegar í venjulegum aðstæðum. Þvingun þarf að réttlæta sem 
undantekningu á skuldbindingum starfsmanns til að virða sjálfræði 

einstaklingsins sem hann vinnur með vegna þess að horfa þarf til þess að 
einstaklingur er sjálfráður, að persónuleikinn hafi frumgildi og að enginn 

persónuleiki hafi meira eða minna innra gildi en annar, þannig að 
einstaklingar eru jafnir í þessum skilningi.36 

Þessi nálgun er góð svo langt sem hún nær. Hún leggur áherslu á að 

skilgreina getu og þróa tækni til að koma í veg fyrir að einstaklingur sé 
hættulegur. Horft er til þess að fyrst og fremst hefur einstaklingurinn 

réttindi. Virðing fyrir einstaklingnum er tryggð með sjálfræði hans. 

Reglur eru gerðar til að viðhalda þessu eða til að réttlæta þvingun. Hana 
þarf því að réttlæta sem undantekningu á skuldbindingum starfsfólks við 

að virða sjálfræði einstaklings. Það þarf því að skilgreina hvað er brot á 
skuldbindingum við að virða sjálfræði og síðan skilgreina hvenær 

sjúklingur er ekki hæfur til að taka ákvarðanir eða hann er hættulegur 
sjálfum sér og öðrum. Þessi nálgun leysir samt ekki öll vandamál. Þegar 

starfsfólk vinnur með fötluðu fólki notar það áhrif sín á einstaklinga. 
Oftast eru þessi áhrif af hinu góða og bera ekki þvingun í sér. En þegar 

einstaklingur er þvingaður í einhverskonar meðferð er það gert með því 
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að nota viljandi trúverðuga en alvarlega hótun um skaða eða um að 

neyða einhvern til að láta að stjórn.37  

3.3 Tengsla-nálgun 

Önnur skilgreining á þvingun í þessu samhengi er að þvingun er nauðung 

notuð til að neyða einhvern til að haga sér eða að haga sér ekki á 
einhvern vissan hátt.38 Af þessu leiðir að í réttinda-nálguninni er 

nauðsynlegt að greina hvort áhrifin eru þvingun eða ekki og það getur oft 
reynst erfitt. Er það þvingun ef starfsmaður á sambýli segir við íbúa að 

það verði ekkert gaman hjá þeim í kvöld nema hann borði 
hádegismatinn? Og af því að íbúinn vill eiga skemmtilegt kvöld þá borðar 

hann matinn. Þarna notar starfsmaður áhrif sem verða til þess að íbúinn 
hagar sér á vissan hátt en þessi hótun er vart markverð því heiðarlegur 

starfsmaður færi vart að framfylgja hótuninni með því að vera leiðinlegur 
um kvöldið. Olsen bendir ennfremur á að undir réttinda-nálguninni sé 

nóg að einstaklingur sýni skort á sjálfræði vegna fötlunar, það sé lykill til 

að réttlæta þvingun. Hann er óhæfur til að taka ákvarðanir og því sé 
réttlætanlegt að beita þvingunum í meðferð á honum. Þannig er 

einstaklingurinn sjálfkrafa skilgreindur á einhvern hátt sem minni 
persóna en sá sem ekki þarf á meðferð að halda. Olsen heldur áfram og 

segir að í réttinda-nálguninni þurfi að skilgreina hvort einstaklingur sé 
hættulegur eða ekki. Það getur reynst mjög erfitt að skilgreina það, litlar 

líkur eru á að fólk lendi yfirhöfuð í alvarlegri árás og mikill sjálfskaði er 
frekar óalgengur líka. Því er erfitt að réttlæta ferðasviptingu eða beita 

öðrum sviptingum með þessari leið. Einnig segir hann: „Nauðsyn þess að 
ákvarða hve mikil hætta stafar af einhverjum breytir þeirri ætlun að gera 

einhverjum gott í nauðsyn þess að koma í veg fyrir skaða“39 

Olsen er ekki að segja að allt við réttinda-nálgunina sé rangt, heldur 

gagnrýnir hann að hún sé ekki nægjanleg í öllum tilvikum og að það þurfi 
að horfa á þetta vandamál frá öðru sjónarhorni. Það sjónarhorn kallar 

hann tengsla-nálgunina. Hún leggur áherslu á tengsl einstaklings og 
starfsmanna og ábyrgð þeirra í þessu siðferðilega sambandi. Hún leitast 

við að skilja allar hliðar og þá með samtali. Forsendur tengsla-
nálgunarinnar leiðir okkur að frekari siðferðilegum leiðbeiningum, hvort 

þvingun sé siðferðilega réttlætanleg: 

1. Áhrif eru innbyggð í sambandi starfsmanns og einstaklings, 

einstaklingur getur ekki verið án áhrifa starfsmannsins.40 
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2. Þeir þættir sem skipta máli varðandi ákvörðun í meðferð og 

styrkleiki áhrifa eru á rófi, ekki tvískiptir. 

3. Allar ákvarðanir eru einstaklingsbundnar, þannig að starfsmaðurinn 

sem persóna, er grundvallarhluti ástandsins.41 

Áhrif, það er að hafa vald til að hafa áhrif á fólk, eru ekki aðeins tekin inn 
í þessa nálgun, þau eru einnig æskileg, þau skilgreina meðferðina. 

Einstaklingur fer í meðferð til að verða fyrir áhrifum, hvort heldur er 
beint eða með því að læra sjálfstjórn.42 Sú tvískipting sem að mati Olsen 

er nauðsynleg til að geta unnið eftir réttinda-nálguninni er líka til staðar í 
tengsla-nálguninni en er ekki ákvörðuð með annað hvort eða heldur á 

breiðu rófi. Þannig er hæfni einstaklings, yfirvofandi hætta og styrkleiki 

áhrifa mælt stig af stigi. Þriðja forsendan, um einstaklingsbundnar 
ákvarðanir samanber Olsen, byggir á því að notkun áhrifa í meðferð 

kemur frá ákveðnum tengslum starfsmanns og einstaklings og þannig 
byggist ákvörðun á siðferðilegri aðgerð starfsmannsins á sérkennum 

hans sjálfs og þess sem hann vinnur með. Hvert samband er sérstakt og 
hver ákvörðun því einstaklingsbundin en ekki hlutlæg eða ópersónuleg 

líkt og í réttinda-nálguninni þar sem hún eigi að mati Olsens uppruna 
sinn í skyldusiðfræði sem krefjist þess að siðferðilegar nálganir eigi að 

vera algildar.43  

Eins og áður sagði er tengsla-nálgunin ekki efnisleg breyting heldur 

breyting á sjónarhorni. Enn þarf starfsmaður að ákvarða andlegt ástand 
einstaklings og hugsanlega hættu en með tengsla-nálguninni á sér stað 

breyting á skilningi á beitingu tiltekinna þátta. Olsen segir að þegar litið 
sé á að áhrif séu óhjákvæmileg og þau séu hvorki góð né slæm í sjálfu 

sér, og styrkleiki þeirra mældur á breiðu rófi, þá sé þvingun á þeim 
punkti þar sem notkun áhrifa skapar siðferðileg óþægindi, það er að 

starfsmaður finnur það hjá sér þegar hann er farinn að nota áhrif sín á 
þvingandi hátt. Hugtakið þvingun verður þá einstaklingsbundið hagnýtt 

hugtak sem byggist á sérkennum starfsmanns, einstaklings og tengslum 
þeirra.44 Það sem ég tel að Olsen eigi við er að ef starfsmaður finnur til 

óþæginda vegna þeirra aðferða sem hann notar til að fá einstakling til að 
haga sér á einhvern vissan hátt eða til að haga sér ekki á einhvern hátt, 

þá þurfi hann að huga að þeirri aðferð sem hann notar og hvort hann 
þurfi ekki að breyta um aðferð. Það sem er gagnrýnivert við þessa 

nálgun er að ef þvingun er ekki ákvörðuð eftir siðferðilegum viðmiðum 

heldur eingöngu þessum tengslum, er sá möguleiki að ekki er trygging 
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fyrir því að starfsmaðurinn hafi tilfinningu fyrir því hvenær áhrif hans eru 

orðin of þvingandi eða hann hreinlega verið siðlaus og þá er hætta á 
ferðum. Hægt er þó að gera ráð fyrir því að skilyrði fyrir því að þessi 

aðferð gangi upp sé að um eðlileg samskipti sem byggð eru á heilbrigðri 

skynsemi séu grundvöllur fyrir því að hún gangi upp.  

Olsen heldur því fram að í réttinda-nálguninni sé of auðvelt að réttlæta 
þvingun og þegar það er gert sé siðferðilegum og lagalegum kröfum 

fullnægt. Starfsfólk þarf ekki að hugsa meir um þvingunina því hún er 
siðferðilega réttmæt og lýkur þegar hennar er ekki lengur þörf. Hann 

segir enn fremur að innan tengsla-nálgunarinnar sé einnig hægt að 
réttlæta þvinganir en siðferðilegur þungi ákvörðunarinnar heldur áfram í 

gegnum meðferðina. Að þvingun hafi verið notuð mun hafa áhrif á 
siðferðilegt samband meðferðaraðila. Þar sem áhrif eru innifalin í 

sambandinu er starfsmanni siðferðilega skylt að íhuga stöðugt stig og 

tegund áhrifa sem beitt er á einstakling. Það þarf að meta áhættuna á 
skaða og um hversu mikinn skaða er verið að ræða. Því meiri skaði sem 

talinn er geta hlotist af engri íhlutun því meir réttlætir það notkun 
sterkari áhrifa. Í þessu sambandi ber líka að skoða ávinninginn af íhlutun 

og því meiri sem hann er, því meiri réttlæting er fyrir áhrifum. Að lokum 
ber að hafa í huga að því meiri skerðingu sem einstaklingur býr við því 

meiri réttlæting er að starfsmaður noti áhrif sín. Tengsla-nálgunin færir 
okkur siðferðilega leiðsögn í starfi með fötluðum og er í samræmi við 

daglega reynslu af því.45  

Að mínu mati er tengsla-nálgunin ekki fullkomin leið til að styðjast við í 

starfi með fötluðum og hefur veikleika sem bent hefur verið á. Gagnrýni 
Olsens á hefðbundnar siðferðikenningar eru ekki alltaf réttmætar og 

veikja því röksemdarfærslu hans, sér í lagi þegar hann segir að innan 
réttinda-nálgunarinnar rúmist ekki siðferðilegar nálganir sem ekki eru 

algildar. Það tel ég rangt því ég get ekki betur séð en að sú nálgun geti 
vel leitt til fjölbreytilegra siðferðilegra ákvarðana og ekki þurfi að fara 

eftir einhverri einni skrifaðri reglu. Hins vegar getur hún verið hjálpleg 
þegar starfsmaður þarf að taka erfiðar ákvarðanir. Stundum getur verið 

réttlætanlegt að einn starfsmaður sem á í góðu sambandi við einstakling 
vinni eftir öðrum reglum en annar starfsmaður. Báðir geta átt gott 

samband við einstaklinginn en það er ekki eins, þar sem þessir tveir 
einstaklingar eru ólíkir. Annar gæti notað áhrif sem hinum gæti þótt 

siðferðilega óréttmætt að nota. Hægt er að hugsa sér starfsmann sem 
gæti í krafti samband síns við fatlaðan einstakling, fengið hann til að 

hætta að hegða sér á vissan hátt með því að halda honum niðri, án þess 

að það skaði sambandið vegna gagnkvæms traust þeirra á milli. Annar 
starfsmaður gæti hugsanlega ekki gert þetta án þess að skaða samband 

sitt við einstaklinginn þar sem traust hans við einstaklinginn er á annan 
hátt og hann þyrfti því að nota aðrar aðferðir til að fá einstaklinginn til að 

                                                           
45

 Olsen, D.P. „Influence and coercion: relational and right-based ethical approaches to forced psychiatric 
treatment“, bls. 712. 



26 

hætta að hegða sér á þann hátt sem verið er að reyna að koma í veg 

fyrir. Fyrri starfsmaðurinn finnur því ekki til siðferðilegra óþæginda með 
því að halda honum niðri á meðan sá seinni þætti það mjög óþægilegt. 

Vert er þó að taka fram að til að hægt sé að beita leiðsögn er mikilvægt 

að starfsmaður noti heilbrigða skynsemi í samskiptum sínum við hinn 
fatlaða og sé ekki siðlaus. 
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Niðurstöður 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að leitast við að finna svör við því 

hvort og þá hvenær þvingun og valdbeiting er réttlætanleg gagnvart 
fötluðu fólki á heimilum þeirra, sambýlum og öðrum búsetuúrræðum 

sveitarfélaga. Ljóst er að ýmiskonar þvingunarúrræðum hefur í gegnum 
tíðina verið beitt gegn þessum hópi en svo virðist sem nýjar áherslur í 

umönnun og breytt viðhorf hafi dregið mikið úr þeim. Hins vegar er líka 
ljóst að þvingunarúrræði eru oft nauðsynleg, enda gera lög ráð fyrir 

undantekningum á banni á valdbeitingu. Þetta er afar viðkvæmt og flókið 
viðfangsefni fyrir starfsfólk þessara heimila, þar sem unnið er með fólk 

sem hefur annan skilning á samfélaginu en meginþorri þess. Oft á tíðum 
er um einstaklinga með mismikla þroskaskerðingu að ræða og starfsfólk 

hefur ýmsum umönnunarskyldum að gegna og lendir oft í þeim vanda að 

finna þau mörk hvar eðlilegum umönnunarskyldum þess lýkur og 
forræðishyggjan tekur við. Og það er alls ekki ljóst hvar þau mörk liggja. 

Starfsfólki er tamt að reyna að stýra ákvörðunum fyrir skjólstæðinga sína 
og gera eða láta þá gera „það sem þeim er fyrir bestu“. Lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk sem samþykkt voru frá Alþingi 2011 eru þó 
góður leiðarvísir þar sem tilgreint er að öll valdbeiting sé ólögleg nema í 

neyðarrétti en hægt er þó að sækja um undanþágur frá banni við 
valdbeitingu. Þetta gerir það að verkum að starfsfólk þarf stöðugt að 

hugsa um þær þvinganir sem notaðar eru og endurskoða þau vinnubrögð 
sífellt með það að markmiði að draga úr nauðung. Samningur um réttindi 

fatlaðra frá Sameinuðu þjóðunum sem Ísland er aðili að er einnig til þess 
fallinn að draga úr nauðung og minnir á það að fatlaðir einstaklingar hafa 

sömu réttindi og aðrir og eiga að fá að ráða sínum málum og fá að taka 
ákvarðanir á við aðra. Þetta getur reynst flókið þar sem skilningur 

margra fatlaðra getur verið mun minni en annarra og nokkuð ljóst að 

þeir þurfa oft mikla aðstoð við að taka ákvarðanir og oft er einfaldasta 
leiðin að láta stjórnast af ákvörðunum annarra. 

Siðferðileg réttlæting á valdbeitingu er einföldust þegar um er að ræða 

einstaklinga sem eru hættulegir öðrum þar sem allir hafa rétt á því að 
verða ekki fyrir skaða af öðrum. Hins vegar er ekki réttlætanlegt að 

skerða ferðafrelsi slíkra einstaklinga án aðkomu dómsvaldsins. 
Réttlætingarnar verða flóknari þegar einstaklingar verða sjálfum sér að 

skaða eða auka hættuna á að skaða sig. Ef koma þarf í veg fyrir bráða 
hættu sem einstaklingur getur komið sér í getur verið réttlætanlegt að 

beita þvingunum án frekari umhugsunar. Varðandi skaða sem ekki er 

bráður eða mikill flækist málið. Það er ekki hægt að setja einhverjar 
viðmiðunarreglur en þó er nauðsynlegt að hafa áðurnefnd orð Vilhjálms 

Árnasonar til hliðsjónar: Að úrræði valdi viðkomandi ekki skaða og 
niðurlægi hann ekki, að úrræði feli í sér minnstu mögulegu 

frelsisskerðingu og að sanngjarnt samræmi sé í úrræðum. Það þarf að 
íhuga hverjar aðstæður fyrir sig, afleiðingar þvingunar eða 

aðgerðarleysis. Það er mikilvægt að líta á fötlun sem félagslegan vanda 
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sem samfélagið þarf að leysa, ekki líta á fötlun sem læknisfræðilegan 

vanda einstaklings. Skoða ber sjálfræði einstaklinga sem ferli þar sem 
hægt er búa við mismikið sjálfræði og að því meira sjálfræði sem 

einstaklingur býr við, því betra. Margt fólk með þroskaskerðingu þarf á 

aðstoð að halda og ein leiðin til að aðstoða er að nota tengsl, að 
starfsfólk noti tengsl sín og hins fatlaða í umönnun og líti á sig og áhrif 

sín sem órjúfanlegan hluta af lausninni. Með því að taka ákvarðanir 
einstaklingsbundið en ekki hlutlægt í þessum tengslum verður ekki eins 

auðvelt að réttlæta þvinganir og því ætti valdbeiting að minnka. Hvert 
samband er einstakt og heiðarlegur starfsmaður sem á í góðum tengslum 

við fatlaðan einstakling og hefur byggt upp traust þeirra á milli finnur 
hvenær hann beitir þvingun þegar notkun áhrifanna skapa siðferðileg 

óþægindi. Þannig er sambandið stöðugt í mótun og öll þvingunarúrræði 
munu hafa áhrif á þetta samband. Með því að nálgast þvinganir á þennan 

hátt er bæði hægt að draga úr þeim og styrkja einstaklinginn til aukins 
sjálfræðis. 
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Lokaorð 

Umönnun fatlaðra hefur tekið miklum breytingum síðastliðna áratugi. 

Þær breytingar hafa haft í för með sér að mun meiri virðing er borin fyrir 
fjölbreytileika einstaklinga og að fatlaðir eigi að búa við sömu 

mannréttindi og aðrir. Þrátt fyrir það er enn beitt þvingunum gegn 
fötluðum til að fá þá til að haga sér á einhvern vissan hátt eða til að 

koma í veg fyrir skaða sem getur orðið vegna hátterni eða ákvarðana 
sem einstaklingar sem ekki hafa fullan skilning á umhverfinu og 

aðstæðum sínum taka. Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara 
því hvort og þá hvenær þessar þvinganir eru réttlætanlegar þegar fatlaðir 

eru þjónustaðir á heimilum sínum, á sambýlum eða öðrum 
búsetuúrræðum í rekstri hins opinbera. Sagt var frá ýmsum dæmum af 

mismunandi þvingunaraðgerðum sem starfsfólk hefur beitt og beitir enn 

á heimilum þessa fólks. Þá voru búin til dæmi um þvinganir og þau rædd 
með hliðsjón af viðurkenndum siðferðisviðmiðum. Höfundi þótti 

mikilvægt að ræða það lagaumhverfi sem starfsfólk og íbúar sambýla 
búa við, enda hafa þau verið í endurskoðun og sett í samhengi við 

samning um réttindi fatlaðs fólks frá Sameinuðu Þjóðunum sem Ísland 
skrifaði undir 2007 en fullgilti haustið 2016. Þar kemur í ljós að öll 

valdbeiting er bönnuð nema í neyðarrétti eða eftir að hið opinbera hefur 
samþykkt viðeigandi undanþágur frá banni á þvingunum.  

Í meginkafla ritgerðarinnar var rætt um kenningar um frelsi, 

forræðishyggju og nauðung og þær settar í samhengi við dæmin sem 

búin voru til. Þar voru röksemdir Joels Feinberg um frelsi og takmarkanir 
á því og hugmyndir Vilhjálms Árnasonar um mismunandi gerðir forræðis 

og forræðishyggju í fyrirrúmi. Í lokakaflanum var svo fjallað um 
félagslega nálgun og tengsl. Greint var frá mikilvægi þess að leggja 

félagslegan skilning á fötlun í stað læknisfræðilegs og kynnt var 
kenningin um tengslabundið sjálfræði. Þá var fjallað um kenningu D.P. 

Olsens um tengsla-nálgun í starfi með fötluðum sem gagnrýnir þá 
réttinda-nálgun sem hann telur að hafi verið í fyrirrúmi vegna uppruna 

hennar úr skyldusiðfræði. 
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