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Ágrip 

Í þessu verkefni eru skoðaðar birtingarmyndir margþættrar mismununar og kerfislægs 

ofbeldis í lífi fatlaðra barna. Fjallað verður um fræðilegan bakgrunn, eins og réttarstöðu 
fatlaðra barna, fötlunartengda fordóma, völd og forréttindi. Í verkefninu verður leitast við 

að varpa ljósi á það hvernig kerfið, menning og samfélag, mismunar og beitir fötluð börn 

ofbeldi í daglegu lífi. Notaðar voru fræðilegar heimildir sem og frásagnir fatlaðs fólks um 
eigin upplifanir. Niðurstöður verkefnisins eru þær að börn eru beitt margþættri mismunun 

og kerfislægu ofbeldi í daglegu lífi. Það má meðal annars sjá í skólakerfum, þjónustu 

sveitarfélaga, heilbrigðiskerfa og þeim lögum sem gilda um þjónustu við fötluð börn. 

Mikilvægt er fyrir samfélagið í heild sinni og sér í lagi stjórnmálamenn og stefnumótandi 

aðila að vera meðvitaðir um þetta misrétti svo hægt sé að bæta úr. Rannsóknir um fötluð 

börn og stöðu þeirra í samfélaginu eru af skornum skammti og fá fötluð börn sjaldan 
tækifæri til þess að segja frá eigin upplifunum. Því þótti höfundum mikilvægt að nota 

frásagnir frá fötluðu fólki til þess að tengja fræðin við raunverulegar aðstæður hér á landi. 
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Formáli 

Við viljum færa leiðbeinanda okkar, Freyju Haraldsdóttur, okkar bestu þakkir fyrir góða og 

uppbyggjandi leiðsögn í vetur. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hvöttu og studdu 

okkur við gerð verkefnisins. Ekki síst viljum við þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir 

ómældan skilning og stuðning í gegnum námið og þá sérstaklega á meðan á vinnunni að 
þessu verkefni stóð. Vinnan við verkefnið var árangursrík og fræðandi og erum við 

höfundar mjög ánægðir með samvinnu okkar í verkefninu.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 
Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 
öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 
Reykjavík, 8. maí 2018 
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1 Inngangur  

Fötlun er mannréttindamál, þar sem sumu fötluðu fólki er neitað um sjálfræði og þarf að 

lifa lífi sínu á þjónustustofnunum eða er talið óhæft til þess að taka ákvarðanir um líf sitt 
vegna skerðinga sinna (World Health Organization, 2011). Fötluð börn tilheyra 

samfélagshópi sem fær sjaldan að láta rödd sína heyrast í málefnum sem þau varðar. 

Fötluð börn búa við margþætta mismunun, þar sem þeim er mismunað á grundvelli fleiri 
en eins þáttar, m.a. skerðingar og aldurs. Þau hafa takmarkaða stjórn á eigin lífi og eru 

háð þekkingu og þjálfun þeirra aðila sem aðstoða þau í daglegu lífi (Margrét Rannveig 

Halldórsdóttir, 2013). Vegna þessa eru þau einnig líklegri til þess að upplifa kerfislægt 

ofbeldi. Mismunun þeirra barna og ofbeldi gegn þeim getur birst á margvíslegan hátt. Þau 

hafa m.a. minna aðgengi að skólakerfum og heilbrigðisþjónustu um allan heim en ófötluð 

börn (World Health Organization, 2011).  

Þetta verkefni fjallar um margþætta mismunun og kerfislægt ofbeldi í lífi fatlaðra 
barna. Margþætt mismunun fatlaðra barna og kerfislægt ofbeldi hefur lítið verið 

rannsakað og eru fáar fræðigreinar til um það efni. Okkur þótti mikilvægt að kanna 

þennan vettvang betur til þess að geta varpað ljósi á það misrétti sem fötluð börn búa við 
í samfélaginu.  

Markmiðið með þessu verkefni er því að skoða: birtingarmyndir margþættrar 
mismununar og kerfislægs ofbeldis í lífi fatlaðra barna. Okkur þykir mikilvægt að vekja fólk 

til umhugsunar um það hversu dulin mismunun og ofbeldi getur verið í samfélaginu og að 
slíkt eigi sér stað í daglegu lífi fatlaðra barna.  

Í verkefninu verður því fjallað um margþætta mismunun og kerfislægt ofbeldi og 
dregnar verða fram birtingarmyndir út frá íslenskum veruleika. Einnig verða notaðar 

nokkrar birtingarmyndir víðs vegar úr heiminum til frekari upplýsingar þar sem það á við. 
Áhugi okkar höfunda á þessu viðfangsefni kviknaði út frá kennslu og fyrirlestrum í námi 
okkar. Þar sem að þetta efni lítið verið skoðað, þótti okkur áhugavert að fjalla um þetta. 

Við gerum okkur grein fyrir forréttindum okkar sem hvítar, ófatlaðar gagnkynhneigðar 
konur og veltum því fyrir okkur við upphaf vinnunnar hvort við værum réttu 
manneskjurnar til þess að fjalla um misrétti gagnvart fötluðum börnum. Okkur þótti þó 

mikilvægt að varpa ljósi á þetta þar sem að lítið er fjallað um þetta í námi okkar og 
samfélaginu í heild sinni.  

Til að geta dregið fram birtingarmyndir kerfislægs ofbeldis og margþættrar 

mismununar í lífi fatlaðra barna, mun annar kafli verkefnisins fjalla um réttarstöðu fatlaðs 

fólks hér á landi. Til þess munum við fjalla um lög, reglugerðir og alþjóðlegar samþykktir 

sem og nýlega samþykkt lagafrumvarp um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 
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stuðningsþarfir. Vert er að vekja athygli á því að frumvarpið var samþykkt á Alþingi þann 

28. apríl, á loka metrum ritgerðarinnar. Þar sem að ritgerðin var að mestu leyti tilbúin á 

þeim tíma og ekki var búið að birta lögin gafst okkur ekki tækifæri til þess að breyta 

umfjölluninni um frumvarpið í ritgerðinni. Því er fjallað um frumvarpið í þeirri mynd sem 

það var í áður en það var samþykkt á Alþingi og hét þá frumvarp um þjónustu við fatlað 
fólk með miklar stuðningsþarfir. 

Í þriðja kafla munum við fjalla um fræðilegan bakgrunn verkefnisins og þau 
grunnhugtök sem liggja að baki margþættrar mismununar og kerfislægs ofbeldis, eins og 

fordóma, völd og forréttindi. Í fjórða kafla munum við fjalla um margþætta mismunun 

fatlaðra barna og nýta okkur kenningar femínískrar fötlunarfræði og samtvinnunnar. 

Ásamt því munum við flétta inn í það hvernig slík mismunun getur birst í lífi barna. Í því 

skyni munum við m.a. nýta fræðigreinar og frásagnir fatlaðs fólks um barnæsku sína. Í 

fimmta kafla munum við fjalla um kerfislægt ofbeldi og öráreitni og varpa ljósi á 
birtingarmyndir þess. Í sjötta kafla munum við draga saman það helsta sem hefur verið 

fjallað um í verkefninu og koma með tillögur að úrbótum. Að lokum munu höfundar draga 
saman lærdóm sinn af vinnslu verkefnisins í lokaorðum. 
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2 Réttarstaða fatlaðra barna á Íslandi  

Í rannsókn Rannveigar Traustadóttur (Yetterhus, Snæfríður Þóra Egilsson, Rannveig 

Traustadóttir og Berg, 2015) kemur fram að raddir fatlaðra barna hafa verið þaggaðar 
niður og sjónarhorn foreldra og fagaðila eru í forgrunni í lífi barnanna. Í þessu ljósi er 

mikilvægt að foreldrar og fagaðilar sem koma að lífi fatlaðra barna séu meðvitaðir um 

réttarstöðu fatlaðra barna. Vegna þeirra mismununar sem börn verða fyrir gerðu 
Sameinuðu þjóðirnar sérstakan samning sem snýr að réttindum barnsins. Samningurinn 

var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989 Í framhaldið af því var 

hann fullgiltur hér á landi árið 1992 (Umboðsmaður barna, e.d.). Markmið samningsins er 

að styrkja mannréttindastöðu barna í löndum aðildarríkja samningsins en hann hafði þó 

ekkert lagalegt gildi hér á landi fyrr en í febrúar árið 2013, 21 ári eftir fullgildingu hans. 

Með þeirri löggildingu hefur Ísland skuldbundið sig til að tryggja börnum lágmarksréttindi 
og réttinn til þess að njóta sjálfstæðra réttinda, óháð vilja forsjáaðila. Þegar lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013 eru skoðuð út frá 
réttarstöðu fatlaðra barna, kemur fram að öll börn eigi sama rétt án mismununar af 

nokkru tagi og sérstaklega er tekið fram bann við mismunun á grundvelli fötlunar (lög um 

samning samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2013). 23. gr. laganna er 
einnig tileinkuð fötluðum börnum og þar kemur fram að aðildarríkin skuli viðurkenna að 

fötluð börn eigi að njóta fulls og sómasamlegs lífs við aðstæður sem tyggja virðingu og 

stuðli að sjálfsbjörg og virkri þátttöku í samfélaginu. Einnig viðurkenna aðildarríki að 
fötluð börn þurfi á sérstakri umönnun að halda og eiga að sjá til þess að þau fái þá aðstoð 

sem þau þurfa og hentar því og fjölskyldum þeirra. Fötluð börn skulu hafi aðgang að þeirri 

menntun, þjálfun, heilbrigðisþjónustu og starfsundirbúning sem stuðlar að sem mestri 

félagslegri aðlögun fyrir barnið (lög um samning samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 2013). 

Almennir mannréttindasáttmálar hafa ekki náð að tryggja fötluðu fólki mannréttindi 

og því komst alþjóðasamfélagið að þeirri niðurstöðu að þörf væri á sérstakri vernd fyrir 
þennan hóp (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 
2013). Þá var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks búinn til í þeim 

tilgangi að tryggja að mannréttindi fatlaðs fólks væru virt. Þá er ekki um ný réttindi að 
ræða, heldur útfærð almenn mannréttindi. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks sýnir þörf fyrir breytingar og leggur grunn að því að fatlað fólk geti notið 

sömu réttinda og ófatlað fólk. Eitt af hlutverkum samningsins er að tryggja fötluðu fólki 
full mannréttindi, banna mismunun og tryggja það að allir njóti sama réttar fyrir lögum  

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013). Þar sem 
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samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er ekki lögfestur hér á landi, 

munu sérlög sem varða fatlað fólk vera tekin til skoðunar til að kanna réttarstöðu fatlaðs 

fólks á Íslandi.  

Í samningi Sameinuðu þjóðanna (2007) um réttindi fatlaðs fólks eru ákvæði sem snúa 
að fötluðum börnum sem svipa til ákvæða í barnasáttmálanum, en sum þeirra eru mun 

ítarlegri eins og t.d. í 7. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Samningurinn viðurkennir þá margþættu mismunun sem fötluð börn verða fyrir og er 
sérstaklega fjallað um þann hóp til þess að tryggja honum almenn mannréttindin enn 

frekar. 7. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er tileinkuð fötluðum 

börnum og þar kemur fram að fötluð börn skuli njóta fullra mannréttinda og mannfrelsis 

til jafns við ófötluð börn og að hafa skuli hag barnsins í forgrunni í öllum aðgerðum sem 

koma að fötluðum börnum. Einnig fjallar 7.gr. samningsins um að aðildarríki samningsins 

skuli tryggja fötluðum börnum frelsi til að láta skoðanir sínar í ljós um öll mál sem þau 
varða og að sjónarmiðum þeirra sé gefinn hljómgrunnur til jafns við ófötluð börn 

(samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

Fráfarandi lög um málefni fatlaðs fólks vernda rétt fatlaðs fólks hér á landi og eiga að 

tryggja fötluðu fólki jafnrétti, sambærileg lífskjör á við aðra þegna landsins og að fatlað 
fólk geti lifa eðlilegu lífi á eigin forsendum (lög um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992). 

Réttarstaða fatlaðs fólks er enn frekar tryggð með lögum um réttindagæslu fyrir fatlað 

fólk nr. 88/2011. Markmið laganna er að tryggja fötluðu fólki stuðning við gæslu réttinda 
sinna, tryggja að sjálfsákvörðunarréttur fatlaðs fólks sé virtur og réttaröryggi, þegar grípa 

þarf inn í líf fatlaðs fólks (lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011). 

Velferðarráðuneytið hefur sett fram fjórar reglugerðir með nánari útfærslu á 
réttindagæslulögum og þær snúa að sérfræðiteymi til að draga úr beitingu nauðungar í 

þjónustu við fatlað fólk nr. 970/2012, undanþágunefnd um bann við beitingu nauðungar 
gangvart fötluðu fólki nr. 971/2012, frekari reglugerðir um réttindagæslumenn nr. 
972/2012 og persónulega talsmenn nr. 973/2012. Þó að samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks sé ekki lögfestur hér á landi er honum gefið ákveðið gildi í lögum 
um málefni fatlaðs fólks og í lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Í fyrstu grein beggja 
laga kemur fram að taka skuli tillit alþjóðlegra skuldbindinga íslenska ríkisins á borð við 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (lög um málefni fatlaðs fólks, nr. 
59/1992; lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011). 

Þann 26. apríl 2018 varð frumvarp um lög um þjónustu við fatlað fólk með miklar 

stuðningsþarfir að lögum en það leysir af hólmi lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. 

Frumvarpið er byggt á samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (þingskjal 
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nr. 571/2016-2017). Þó þörf sé á nýjum lögum um málefni fatlaðs fólks telja höfundar 

margt athugavert við ný lög og þykir innihald þeirra ekki alltaf í samræmi við inntak 

samningsins, t.d. er fatlað fólk ekki skilgreint á sama hátt í frumvarpinu og í samningnum. 

Út frá því er orðalag innan frumvarpsins á köflum gamaldags og í anda læknisfræðilega 

sjónarhornsins. Þversagnir má finna innan laganna sem snúa að þjónustu við fötluð börn 
og gildandi laga um samning Sameinuðum þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013. 

Einnig er margt sem snýr að þjónustu við fatlað fólk sem er ábótavant og þá aðallega þær 

greinar sem snúa að notendasamningum, NPA-þjónustu og um orðalag sem snýr að 
atvinnu og vinnustöðum fatlaðs fólks. Það verður rætt frekar í umræðukafla þessa 

verkefnis. Fatlað fólk upplifir fordóma, misnotkun, vanvirðingu og ofbeldi og 

samningurinn þarf að taka breytingum, svo fatlað fólk hafi sama rétt og ófatlað fólk 
(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2003).  
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3 Fordómar 

Í þessum kafla verður fjallað um fordóma í lífi fatlaðra barna. Gerð verður grein fyrir 

fordómum almennt, fötlunartengdum fordómum, völdum og forréttindum. Höfundar 
telja þessa þætti liggja að baki margþættri mismunun og kerfislægu ofbeldi og verður 

birtingarmyndum því fléttað inn í efnið til þess að styðja frekar við efnið.  

Fordómar eru viðhorf og hugmyndir sem birtast í orðræðu og gjörðum fólks, sem 

orsakar að einn hópur er hafinn upp á kostnað annars og veldur misjöfnu aðgengi að 
gæðum samfélagsins (Brynja Halldórsdóttir, 2016). Mis erfitt getur verið að koma auga á 

fordóma. Þeir geta verið augljósir, eins og t.d. þegar talað er niðrandi og opinskátt til 

jarðarhópa samfélagsins. Sú gerð af fordómum er þó oftar en ekki farin að teljast 
óásættanleg og fá slíkir fordómar minna rými. Fordómar liggja á einstaklings-, stofnana- 

og á menningarlegum grundvelli og eru til staðar í flestum samfélögum. Þegar 
einstaklingsbundnir fordómar eiga sér stað, þá birtast þeir gagnvart einni manneskju. Það 
getur verið vegna útlits eða ákveðinnar hegðunar. Oft skapast hatursorðræða og 

hatursverknaðir út frá einstaklingsbundnum fordómum. Birtingarmynd stofnanabundinna 

fordóma er hins vegar öðruvísi. Þeir koma fram í lögum, reglugerðum, stefnumótun og 
skipulagi ýmissa stofnana í samfélaginu (Brynja Halldórsdóttir, 2016). Fordómarnir draga 

úr taumhaldi hópa með því að gera minna úr öðrum hópum. Dæmi um þetta birtist í 

lögum um Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins nr. 83/2003. Í fyrstu málsgrein 2. gr. er 
alvarleg þroskaröskun skilgreind sem meðfætt eða áunnið ástand sem veldur því að þroski 

og færni víkur verulega frá því sem „eðlilegt“1 er talið (Lög um Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins nr. 83/2003). Orðalag málsgreinarinnar er neikvætt og niðrandi og þá sérstaklega 
orðið „alvarleg“. Einnig gefur orðalag greinarinnar skýrt dæmi um ríkjandi viðhorf og 

skoðanir samfélagins um hvað telist eðlilegt um þroska og færni og eru frávik þá metin út 
frá ríkjandi viðhorfum samfélagsins. Erfitt getur verið að koma auga á menningarbundna 
fordóma og áhrif þeirra. Áhrifin eru oft ósýnileg en varanleg og leiða til þess að 

einstaklings- og stofnanabundnir fordómar viðgangast í samfélögum. Nýlegar rannsóknir 

                                                        

 

 

 

1 Það er að ráði gert í þessu verkefni að höfundar noti gæsalappir utan um orðið „eðlilegt“, þar sem að ekki 

er til ein almenn skilgreining á því hvað felst í því að vera eðlilegur. 
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gefa til kynna að fordómar nú til dags séu mun duldari en áður fyrr og erfitt getur verið að 

greina þá. Í þeim tilvikum er gjarnan fjallað um öráreitni (Keller og Galgay, 2010).  

Samfélagið á það til að skapa menningu sem ýtir undir það að fólk sé flokkað í hópa af 

öðrum. Þá er fólk flokkað í hóp eftir einkennum, eiginleikum og stöðu sinni, m.a. stétt, 
bakgrunni, skerðingu, kynþætti og kyni (Goffman, 1963). Út frá þeim flokkum ákveður 

samfélagið hvað teljist „eðlilegt“ fyrir fólk innan þeirra hópa. Við flokkum fólk yfirleitt í 

flokka, ómeðvitað, við fyrstu kynni út frá ofangreindum þáttum. Við höfum tilhneigingu til 
þess að gera ráð fyrir því að manneskja sé með tilteknum hætti, án þess að vita nokkuð 

um hana. Þá tökum við eftir ákveðnum einkennum eða eiginleikum í fari manneskjunnar 

sem eru ólíkir eiginleikum sem við eigum að venjast og flokkum fólk sjálfkrafa í ákveðinn 

hóp eða neðar í stigskipan. Það er það sem kallað er stimplun. Goffman segir hugtakið 

stimplun vísa til þeirra eiginleika í fari manneskju sem geri hana fráhrindandi og felur í sér 

ákveðið misræmi á milli þess hver hún lítur út fyrir að vera og hver hún er í raun og veru. 
Manneskja verður fyrir stimplun þegar hún er öðruvísi en það sem aðrir telja „eðlilegt“ 

fyrir hópinn sem hún tilheyrir (Goffman, 1963).  

Hugtakið stimplun hefur ekki verið bundið einni skilgreiningu frá upphafi, hvorki á 

íslensku né ensku. Það er því ólík skilgreining sem fæst með því að skoða misjafnar 
orðabækur og rit. Enska veforðabókin Merriam-Webster skilgreinir fyrirbærið sem 

skammar- eða vansæmdarmerki annars vegar og einkennandi eiginleika eða sérkenni sem 

varða sjúkdómsgreiningu hins vegar (Merriam-Webster, 2018). Í þessum kafla verður 
reynt að gera skil á fyrirbærinu stimplun og hvernig það virkar í félagslegu samhengi. Í 

sömu veforðabók er hugtakið skilgreint á annan hátt fyrir þá sem eru að læra enska 

tungu. Þar vísar skilgreiningin meira til hins félagslega þáttar og segir að stimplun sé 
samansafn neikvæðra og oft ósanngjarnra hugmynda samfélags eða hóps um ákveðinn 

hlut (Merriam-Webster, 2018). Það getur því reynst flókið að skilja og útskýra hugtakið en 
í þessu verkefni líta höfundar frekar til seinni skilgreiningarinnar sem snýr að þeim 
félagslegu þáttum sem skapa stimplunina. 

Goffman (1963) kallar fólkið sem ekki verður fyrir stimplun „eðlilega“ fólkið. Það að 
teljast óeðlilegur eða óæskilegur innan samfélagsins, getur haft mikil áhrif á fólk sem 
verður fyrir slíkri stimplun. Þegar manneskja verður fyrir slíkri stimplun verður hún 

gjarnan samdóma þeim viðhorfum sem ríkja í samfélaginu og býr að sömu skoðun og 

„eðlilega fólkið”, um þá hugmynd að hún sé ófullkomin, óhæf eða óæskileg (Goffman, 
1963). Þetta getur leitt til smánunar stimplaðs fólks yfir því að vera ekki eins og aðrir. 

Stimpluðu fólki getur oft liðið eins og „eðlilega fólkið“ lækki kröfur til þess, geri lítið úr 

kröfum þess í daglegu lífi og túlki allt sem það gerir sem stórmerki. Þá er mikið gert úr 
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litlum athöfnum og fólki hrósað fyrir eitthvað sem ætti í raun ekki að teljast stórfenglegt, 

eins og það að fara út í búð. Fólk sem verður fyrir stimplun getur einnig upplifað það að 

stimplunin virðist veita ókunnugu fólki ótakmarkaða heimild til þess að stara, forvitnast 

og/eða hjálpa þegar engin þörf eða vilji er fyrir því að fá hjálp (Goffman, 1963). Það getur 

valdið því að manneskja dragi sig í hlé til þess að forðast þetta óréttmæta áreiti. Iva Marín 
Adrichem (2014) segir frá því í viðtali hvernig samskipti fatlaðs fólks við ófatlað fólk verði 

oft ópersónuleg. Ástæðuna segir hún vera þá að fatlað fólk sé sífellt í viðbragðsstöðu við 

því að vera snert á óviðeigandi hátt án þess að hafa veitt leyfi. Hún segir frá því að hún 
sjálf sé oft snert og henni stýrt, vegna þess að hún er blind, án þess að hafa beðið um eða 

veitt heimild fyrir slíkri aðstoð. Hún segir samskipti við jafnaldra sína einnig snúast mikið 

um það að veita henni aðstoð frekar en að stofna til vinasambanda (Iva Marín Adrichem, 
2014). Stimplun getur birst á margan hátt í daglegu lífi fatlaðs fólks og getur leitt til 

ableisma sem eru fötlunartengdir fordómar. 

3.1 Fötlunartengdir fordómar 

Samkvæmt Snyder og Mitchell (2006) hefur fötlun birst í þróunarsögu heimsins og í 

framhaldi af því hafa ákveðnar hugmyndir þróast um það hvernig hinn fullkomni líkami 

skuli líta út (Snyder og Mitchell, 2006). Með aukinni vitundarvakningu um málefni fatlaðs 
fólks, í kjölfar réttindabaráttu þess á síðustu áratugum, fóru hugmyndir um ableisma að 

koma upp á yfirborðið, en sumir fræðimenn telja hugtakið hafa verið í þróun frá dögum 

Charles Darwin (Vaatera, 2016). Ableismi (e. ableism)2 er dæmi um fötlunartengda 

fordóma og er hugtak sem skapast hefur vegna ríkjandi viðhorfa í samfélaginu að fatlað 
fólk sé viðfangsefni lækna og hafi þörf fyrir lækningu, umönnun eða aðhlynningu sem 

veldur aðgreiningu frá samfélaginu í heild sinni (Campbell, 2009). 

Ableismi viðheldur þeim hugmyndum og viðhorfum í samfélögum að fatlað fólk teljist 

ekki nógu gott til að vera hluti af samfélaginu, einungis vegna skerðinga þeirra. Það getur 

birst í því að vinna fatlaðs fólks sé talin minna virði en vinna ófatlaðs fólks, í aðgreiningu á 

ólíkum sviðum og að það sé samfélagslega viðurkennt að skima eftir og eyða fötluðum 

                                                        

 

 

 

2 Hugtakið hefur verið þýtt sem „hæfishroki” á íslensku en í þessu verkefni verður notast við enska hugtakið 

en þó fallbeygt á íslenskan hátt, sbr. ableismi. 
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fóstrum eftir 12 vikna meðgöngu en ekki ófötluðum fóstrum. Einnig birtist ableisminn í 

þeim hugmyndum að fatlað fólk þurfi á aðlögun, endurhæfingu, tal- eða atferlisþjálfun að 

halda, til þess að geta tekið þátt í samfélaginu (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja 

Haraldsdóttir, 2014).  

Fleiri fræðimenn hafa komið fram með ýmsar skilgreiningar á hugtakinu sem allar eiga 
það sameiginlegt að fjalla um hvað teljist, og teljist ekki, hinn fullkomni líkami. Hugtakið er 

víðtækt og lýsir frekar hugmyndafræði en einu viðhorfi, þar sem ableismi skapar 
hugmyndir og viðhorf samfélagsins í heild sinni til fatlaðs fólks. Ableismi skapar félagslega 

fordóma í samfélaginu gegn fólki sem líkist ekki því sem talið er eðlilegt í samfélaginu 

(Goodley, 2011). Oft er ekki gert ráð fyrir þátttöku fatlaðs fólks á öllum sviðum mannlífs 

og út frá því er samfélagið ekki hannað með þarfir fatlaðs fólks í huga. Það getur t.d. birst í 

hönnun skóla, vinnustaða, bókasafna, Alþingis og ráðuneyta sem gera ekki ráð fyrir 

margbreytileika og bjóða upp á lélegt aðgengi fyrir fatlað fólk (Embla Guðrúnar 
Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014).  

Ableismi dregur úr getu fatlaðs fólks vegna viðhorfa samfélagsins um hvað sé, og hvað 
sé ekki, fullkomið og viðurkennir í framhaldi af því að ófatlað fólk sé æðra fötluðu fólki 

(Campbell, 2009). Þessi viðhorf valda því að allt mannkynið er mótað af ableískum 
hugsunarhætti. Til þess að ableisminn viðhaldist í samfélögum þarf umhverfið að styðja 

við hann og einn af styðjandi umhverfisþáttum er að fatlað fólk innbyrðir ableismann út 

frá ríkjandi viðhorfum samfélagsins og missir trú á eigin getu. Það ferli kallast innbyrt 
kúgun. Innbyrðing kúgunar hefur verið lýst sem ferli sem á sér stað vegna illrar meðferðar 

og væri ekki til staðar nema vegna þeirrar kúgunar sem umhverfið býr til (Marks, 1999). 

Innbyrðing kúgunar verður til vegna óviljandi viðbragða við kúgun sem upprunnin er 
vegna viðhorfa til minnihlutahópa, eins og t.d. fatlaðs fólks, og veldur því að fatlað fólk fer 

að hafa óbeit á sjálfu sér og hópnum sem það tilheyrir (Campbell, 2009). Það kennir sér 
sjálfu um kúgunina í stað þess að átta sig á að viðhorfin sem valda kúguninni eru búin til af 
félags- og efnahaglegu kerfi samfélagsins.  

Þegar fatlað fólk innbyrðir ableisma verður það undirgefið og geymir innra með sér 
hræðslu og sársauka sem kemur niður á sjálfsmynd þess. Ableismi er ósýnilegt og flókið 
fyrirbæri. Hann birtist stöðugt í menningu, lögum og þjónustukerfum samfélaga og er oft 

álitinn eðlilegur. Að ableismi sé álitinn eðlilegur veldur því að erfitt er að greina hann og 

ófatlað fólk á það til að skýla sér á bak við það og vill ekki kannast við hann (Campbell, 
2009). Birtingarmyndir eru þó augljósar þegar þær eru dregnar fram í dagljósið. Þær geta 

verið allt frá neikvæðri orðræðu og til þess að fötlunarhugtök eru notuð á neikvæðan 

hátt. Einnig birtist ableismi í lagasetningu, samanber það að ekki er enn búið að lögfesta 
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samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir og 

Freyja Haraldsdóttir, 2014). Dæmi um það hvernig ableismi birtist í lagakerfi landsins er að 

það er löglegt að beita þjálfunaraðferðum sem felast í því að breyta atferli eða hegðun 

fatlaðra barna og litið er á það sem eitthvað sem er þeim fyrir bestu. Dæmi um það er 

atferlisþjálfun fatlaðra barna, sem snýst um það að breyta hegðun þeirra til að aðlaga þau 
að samfélaginu, í stað þess að aðlaga samfélagið að margbreytileika mannlífsins (Brown, 

2016 -b). Þeir sem sinna atferlisþjálfun barna eru í ákveðinni forréttindastöðu sem getur 

sett börn í viðkvæma stöðu fyrir misbeitingu valds. 

Neikvætt umtal, hugmyndir, staðalmyndir og stimplun er viðvarandi hjá fötluðu fólki 

um allan heim og þá er fötlun oft tengd við vangetu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun eða 

WHO bendir á í skýrslunni World report on disability að viðhorf í þó nokkrum löndum sýni 

fram á að almenning skorti almennan og réttan skilning á aðstæðum og getu fatlaðs fólks 

(World Health Organization, 2011). Þessi neikvæðu viðhorf geta leitt til þess að fatlað fólk 
sé líklegra til að verða fyrir einelti, upplifa sig hjálparlaust og hafi minni atvinnumöguleika 

en ófatlað fólk og út frá því verið með lágt sjálfsmat. Fatlað fólk sem finnur fyrir þessum 
viðhorfum og útilokun er líklegt til að draga sig í hlé frá samfélaginu.  

3.2 Völd og forréttindi 

Margir alast upp við þá hugmynd að hlutskipti fólks í lífinu sé það sem manneskjan vann 

fyrir, átti skilið og vildi, þegar raunin er sú að manneskjur fæðast inn í kerfi forréttinda og 
misréttis (McIntosh, 2012). Forréttindi hafa verið skilgreind sem það ástand þegar einn 

hópur hefur eitthvað verðmætt sem aðrir hafa ekki aðgang að, einfaldlega vegna hópanna 
sem þeir tilheyra (Johnson, 2001). Forréttindi og vald er eitthvað sem við erfum og er því 

ekki eitthvað sem er okkur að „kenna“, en auðvelt getur þó verið að misnota vald og 

forréttindi. Forréttindi má einnig skilgreina með því að segja að forréttindin sjálf auki líkur 

á því að hlutir séu gerðir eftir þínu höfði og að þínar skoðanir séu meðteknar. Fræðimenn 

hafa sagt frá því að flest það sem við upplifum sem sannleika um okkur sjálf og aðra, eins 

og kyngervi og kynþáttur, sé félagsleg hugsmíð, þ.e. hugmyndir búnar til af samfélaginu. 

Þá er ekki verið að gera lítið úr muninum á milli manna, heldur er verið að benda á það að 

munurinn skipti engu máli nema samfélagið geri grein fyrir því að hann skipti máli. Með 

því að líta á muninn á milli fólks sem vandamál, þá missum við sjónar á því stóra hlutverki 

sem forréttindi leika í samfélaginu. Raunverulega vandamálið þegar kemur að mun á milli 

fólks, er samspilið á milli forréttinda og misvægis valdadreifingar í samfélaginu (Johnson, 

2001).  

Það er auðvelt fyrir fólk að taka ekki eftir því hvernig forréttindi hafa áhrif á það og 

það að vera ómeðvitaður um forréttindi sín eru forréttindi (e. the luxury of obliviousness). 
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Þegar forréttindi eru hundsuð missum við sjónar á raunveruleikanum, þar sem forréttindi 

eru raunverulegt vandamál (Johnson, 2001). Forréttindi veita fólki það öryggi að geta gert 

ráð fyrir ákveðinni viðurkenningu, virðingu og þátttöku í samfélaginu. Forréttindi 

manneskjunnar auka líkurnar á að hlutir í samfélaginu séu gerðir eftir hennar höfði, hún 

getur búið til reglur og staðla og getur stjórnað því hvernig þeim er komið á. Forréttindin 
veita fólki heimild til þess að dæma fólk og ákveða hverjir eru teknir alvarlega, hverjir fá 

athygli og hver ber ábyrgð. Þá er auðveldara fyrir manneskju að skilgreina 

raunveruleikann og getur hún verið nokkuð viss um að þær skilgreiningar sem til eru 
samsvari upplifun hennar sjálfrar (Johnson, 2001). Brown (2016, -a) hefur sett saman lista 

til þess að vekja fatlað og ófatlað fólk til umhugsunar um að vera meðvitaðra um áhrif 

ableisma á daglegt líf. Þar telur Brown upp atriði sem gefa til kynna hvort þú búir yfir 
ákveðnum forréttindum eða ekki. Þar nefnir hún dæmi á borð við:  

• Ég er ekki talin byrði á fjölskylduna mína og samfélag  

• Ég get fundið föt í hvaða búð sem er sem henta minni líkamsgerð 

• Ég ólst upp við fyrirmyndir sem höfðu sömu líkamsgerð og ég  

• Ég þarf ekki að reiða mig á annað fólk til þess að fara í bað eða á klósettið  

Valdastaða þeirra sem búa yfir ákveðnum forréttindum getur verið mikil yfir jaðarsettum 
hópum og er því mikilvægt að fólk sé meðvitað um forréttindi sín og mögulegt vald sem 
þeim fylgir. Vald er tiltekið samspil á milli tveggja aðila, þar sem annar er valdhafinn og 

hinn aðilinn er undir valdhafann settur (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 
Vald er mjög vandmeðfarið fyrirbæri og getur verið mjög auðvelt fyrir fólk að misnota 

það, meðvitað og ómeðvitað. Vald hefur mismunandi birtingarmyndir eftir aðstæðum og 

samhengi og má þá m.a. nefna umbunarvald, persónuvald og stöðuvald. 

Þvingunarvald er þegar valdhafi hefur möguleika á að hóta eða refsa þeim sem ekki 

verða við óskum hans (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Slíkt vald getur 

haft mikil áhrif á mátt manneskjunnar sem það er notað gegn, ekki síst ef hún er í veikri 

samfélagsstöðu. Þvingunarvald fólks sem starfar með fötluðu fólki er í raun mjög mikið, 

þó fólk geri sér oft ekki grein fyrir því. Það má rökstyðja með því að gera grein fyrir því að 

sérstök lög hafa verið sett fram til þess að draga úr nauðung og þvingun í starfi með 

fötluðu fólki (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011). 

Stöðuvald byggist á stöðu valdhafans og möguleikum hans á að krefjast þess að aðrir 

verði við kröfum hans. Fólk getur þá átt von á hrósi eða refsingu fyrir það hvernig það 
bregst við kröfum valdhafa. Sem dæmi um fólk sem býr yfir stöðuvaldi má nefna kennara 

og aðra sem starfa m.a. með fötluðu fólki. Þeir sem sinna atferlisþjálfun barna búa yfir 
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miklu stöðuvaldi, en atferlisþjálfun er þjálfunarleið sem notuð er til þess að hafa áhrif á 

hegðun og færni barna (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.).  

Atferlisþjálfun hefur verið gagnrýnd innan fötlunarhreyfingar, sbr. gagnrýni Brown 

(2016, -b) sem kemur fram í kafla um ableisma, þar sem Brown lýsir því hvernig 
atferlisþjálfun snýst um að aðlaga barnið að umhverfinu. Sú þjálfun fer oft fram í 

aðgreindum kennslustofum eða rýmum í kennslustofum og veitt er umbun fyrir „rétta“ 

hegðun eða svörun. Það má því segja með sönnu að sá sem sér um þessa þjálfun búi yfir 
miklu valdi og geti krafist mikils af barninu sem er í þjálfun. Annað dæmi um stöðuvald er 

dæmi sem Freyja Haraldsdóttir (2007) segir frá þegar hún varð vitni að því þegar 

aðstoðarkonur aðstoðuðu fatlaða konu að klæða sig í joggingbuxur, þó svo að konan sjálf 

hafi viljað fara í gallabuxur (Freyja Haraldsdóttir og Alma Guðmundsdóttir, 2007). 

Aðstoðarkonurnar sannfærðu konuna um að joggingbuxurnar væru mun þægilegri og þó 

að konan hafi sjálf óskað eftir því fyrst að fara í gallabuxur, samþykkti hún að fara í hinar 
buxurnar á endanum. Þá má velta því fyrir sér hvort aðstoðarkonurnar höfðu misnotað 

stöðuvald sitt til þess að gera starf sitt auðveldara, þó þær hafi ekki endilega gert sér grein 
fyrir því. Annað dæmi um þetta er frásögn fatlaðrar konu sem sagðist hafa hætt að koma 

með nesti sem henni þótti gott í grunnskóla, því starfsfólk, sem aðstoðaði hana í 

matartíma, þótti of mikil fyrirhöfn fylgja nestinu (Dóra S. Bjarnason, 2004). Hún fór því að 
koma með nesti sem henni þótti ekki eins gott, til þess að þóknast þeim sem að voru að 

aðstoða hana. Hún sagðist einnig hafa forðast það að borða og/eða drekka til þess að 

ónáða ekki starfsfólk, þar sem að hún þurfti aðstoð við klósettferðir. Frásögn þessarar 
konu er ekki einsdæmi en fatlað fólk hefur margt hvert greint frá því að hafa takmarkað 

eigin óskir svo það myndi henta þjónustunni sem það fékk að hverju sinni (Dóra S. 

Bjarnason, 2004). Í þessu tilfelli er ekki hægt að segja fyrir víst að starfsfólk hafi verið 

meðvitað um völd sín og misnotað þau en þetta sýnir hins vegar hversu mikil völd 

starfsfólk getur haft yfir hversdagslegum hlutum. Annað dæmi um vald sem starfsfólk sem 
starfar með fötluðu fólki getur haft er sérfræðivald.  

   Sérfræðivald er það vald þegar valdhafi er talinn búa yfir meiri reynslu og/eða 
þekkingu en sá sem er undir valdhafanum settur (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 
Ingason, 2012). Þetta vald byggir á trú fólks á þekkingu valdhafans óháð því hvort sú 

þekking sé til staðar eða ekki. Dæmi um það er þegar kennarar í skólum tala við 
stuðningsfulltrúa fatlaðra nemenda í stað þess að tala við nemendurna sjálfa. Þá er 
kennari að gera ráð fyrir því að stuðningsfulltrúi búi yfir meiri þekkingu en barnið sjálft og 

er þar af leiðandi mismunað í skólastarfi. Annað dæmi um slíkt sérfræðivald birtist þegar 

læknar álíta konur með ósýnlegar skerðingar móðursjúkar þegar þær kvarta undan 
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verkjum. Konur innbyrða þær hugmyndir oft og gera ráð fyrir því að læknirinn viti betur 

þar sem hann er jú, sérfræðingur og gera lítið úr eigin upplifun (Bára Halldórsdóttir, 2016). 
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4 Mismunun  

Mismunun vegna fötlunar hefur verið skilgreind sem hver sú aðgreining, útilokun eða 

takmörkun á grundvelli fötlunar sem hefur þann tilgang eða þau áhrif að skaða eða ógilda 
viðurkenningu, ánægju og grunnmannréttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra (World Health 

Organization, 2011). Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er 

mismunun vegna fötlunar einnig skilgreind. Þar kemur fram að mismunun sé aðgreining, 
útilokun eða takmörkun sem veldur því að fatlað fólk fái ekki mannréttindi sín á sviðum 

stjórn-, efnahags-, félags- og menningarmála uppfyllt til jafns við aðra (samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Neikvæð viðhorf, umræða, 

staðalmyndir og stimplun festist oft við fatlað fólk og veldur oft óraunhæfum hugmyndum 

og væntingum til fatlaðs fólks. Fötluðum börnum er oft mismunað í samfélaginu, 

meðvitað og ómeðvitað. Það getur haft í för með sér mikil áhrif á sjálfstraust þeirra og 
þátttöku þeirra í samfélaginu (World Health Organization, 2011). Mismunun gegn 

fötluðum börnum mætti nefna margþætta mismunun, þar sem að mismununin er á 
grundvelli tveggja eða fleiri þátta, þ.e. vegna þess að þau eru fötluð og vegna þess að þau 

eru börn. Hugtakið samtvinnun lýsir því ferli en samtvinnun (e. intersectionality) er 

hugmyndafræði innan femínisma um það þegar fleiri en einn þáttur verka hver á annan 
og skapa grundvöll fyrir mismunun.  

4.1 Feminísk fötlunarfræði 

Fötlunarfræði er sú fræðigrein sem snýr að því að rannsaka stöðu fatlaðs fólks í 
samfélaginu, og skoðar þá einna helst hvernig samfélagið hefur áhrif á staðsetningu þess í 

samfélaginu (Goodley, 2011). Dæmi um það er almennt aðgengi, atvinnuþátttaka, 

búsetuskilyrði o.fl.. Erfitt, og kannski ómögulegt, er þó að rannsaka þá fordóma sem fatlað 

fólk verður fyrir í samfélaginu. Feminísk fötlunarfræði er fræðigrein sem sameinar 

feminískar kenningar og fötlunarfræði. Innan þeirrar greinar er ljósi varpað á það misrétti 

sem fatlaðar stúlkur og konur verða fyrir, ásamt því að skoða valdatengsl innan 

samfélagsins til þess að greina menningarlegar túlkanir kúgaðra hópa (Garland-Thomson, 

2001). Megin verk feminískrar fötlunarfræði er að taka sér fyrir hendur flókna gagnrýni á 

kyni og fötlun sem samtvinnuðu, útilokandi og kúgandi kerfi. Feminísk fötlunarfræði 

leitast einnig eftir því að breyta hefðbundnum femínisma sem ýmist hundsar eða 

mistúlkar áhyggjur fatlaðra kvenna. Ýmist er litið fram hjá upplifunum fatlaðra kvenna 

innan femínisma og gert er ráð fyrir því að allar konur upplifi svipaðar áhyggjur og kúgun. 

Fötlunarhreyfingar útiloka á móti reynsluheim kvenna en þær byggja á stigveldi þar sem 

gagnkynhneigðir hreyfihamlaðir karlmenn eru staðsettir efstir. Það getur valdið því að 
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raddir kvenna fá sjaldan að heyrast og getur valdið jaðarsetningu innan þeirra jaðarsettu 

hópa (Freyja Haraldsdóttir, 2016). Hóparnir tveir eru útilokaðir frá fullri þátttöku og 

skilgreindir í andstöðu við ákveðið norm sem gerir ráð fyrir náttúrulegum líkamlegum 

yfirburðum. Þó að margt sé sameiginlegt þarna á milli er einnig margt sem skilur á milli. 

Ófatlaðar konur upplifa ákveðna kúgun þegar gert er ráð fyrir því að þær eigi að ganga 
með börn en á sama tíma er gert ráð fyrir því að líkami fatlaðra kvenna sé ekki til þess 

gerður og þær ekki taldar uppfylla ákveðin skilyrði sem fylgja því að eiga og ala upp börn 

(Garland-Thomson, 2001). 

Fatlaðar konur og stúlkur eru óaðskiljanlegur hluti af feminískum kenningum og með 

því að taka upplifanir þeirra með í reikninginn, breytum við feminískum hugsunarhætti og 

venjum (Sienstra, 2015).  Fatlaðar konur lenda oft utangarðs í samfélaginu. Ef feminískar 

kenningar virða upplifanir og sögur fatlaðra kvenna, leiðir það til þess að þær upplifanir 

eru viðurkenndar sem hluti af margbreytilegri upplifun allra, í stað þess að líta á upplifanir 
þeirra sem einstakar eða óvenjulegar aðstæður. Með því að gera ráð fyrir fötlun innan 

femínisma, skiljum við betur samspil manneskjunnar og sjálfsskilnings hennar við 
samfélagið (Sienstra, 2015; Garland-Thomson,2001). Upplifun fatlaðra stúlkna hefur lítið 

verið rannsökuð út frá þeirra sjónarhorni og á það sama við um þær rannsóknir og aðrar 

sem fjalla um börn, að þær eru yfirleitt sagðar frá sjónarhorni fullorðins fólks (Sienstra, 
2015). Þá er einblínt á erfiðleika fatlaðra stúlkna en lítið er greint frá því jákvæða sem 

gerist í þeirra lífi, líkt og annarra. Þar sem að lítið hefur verið skrifað um það hvernig 

fatlaðar stúlkur sjá sjálfar sig í samfélaginu, vitum við lítið um samtvinnunina sem getur 
átt sér stað í lífi þeirra. Þegar sagt er frá lífi fatlaðra stúlkna er yfirleitt lögð ofuráhersla á 

fötlun þeirra og skugga varpað á aðra mögulega skarandi þætti, eins og þá upplifun sem 

fylgir því að vera stúlka. Einnig er öðrum þáttum, eins og kynvitund, kynþætti o.fl., vart 

gefinn gaumur og fötlun talin vera „rót alls vanda“. Það að skoða upplifun og afleiðingar 

þeirrar samtvinnunar er eitt af hlutverkum feminískrar fötlunarfræði (Sienstra, 2015).  

4.2 Samtvinnun og margþætt mismunun 

Það að flokka fólk í hópa hefur heltekið nútíma vísindi og hefur þessi flokkun verið notuð 

til þess að löggilda eða réttlæta ákveðna félagslega stigskipan, valdamisrétti og útilokun 

ákveðinna hópa. Þessi flokkun vísar m.a. til þess þegar fólk er flokkað eftir líffræðilegu 

kyni og kynþætti. Í bók sinni Feminist studies nefnir Lykke (2010) dæmi um þessa flokkun 

þegar hún vísar í læknisfræðilega bók sem ber titilinn Natures body. Sú bók á að sýna 

„eðlilega“ stigskipun mannsins og þar er hvítur karlmaður hafður efst á toppnum, sem 

gefur til kynna að hann sé „æðstur“. Þar á eftir kemur hvítur kvenmaður, síðan svartur 

karlmaður og að lokum svartur kvenmaður. Þessi bók og aðrar af sinni tegund eru því að 
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samþykkja og viðhalda ákveðinni félagslegri útskúfun og misrétti í samfélaginu (Lykke, 

2010). Annað dæmi um hvernig skilaboð slíkar bækur senda, er hvernig samkynhneigðir 

menn voru sagðir ekki leggja sitt af mörkum til mannkynsins með því að fjölga sér ekki 

með „eðlilegu“ fjölskyldulífi og voru því stimplaðir sem afbrigðilegir.  

Maria W. Stewart var ein þeirra fyrstu til þess að fjalla um samtvinnun. Hún beindi 
athygli að því að kynþáttafordómar, kynjafordómar og stéttarfordómar væru samverkandi 

þættir sem væru meginástæða fyrir fátækt svartra kvenna (Freyja Haraldsdóttir, 2017). Í 
framhaldi af því hafa fræðimenn skoðað hugmyndina um samtvinnun og má þar nefna 

Kimberlé Crenshaw sem dæmi. Kimberlé Crenshaw var með þeim fyrstu til þess að skrifa 

um hugtakið samtvinnun (Lykke, 2010), þó svo að jaðarsettar konur, eins og Maria W. 

Stewart, hafi fjallað um margþætta mismunun og samtvinnun með einum og öðrum hætti 

að minnsta kosti frá lokum 19. aldar. Í fyrstu var hugtakið aðallega notað innan svarts 

femínisma, bæði í baráttustarfi og fræðunum, til þess að skýra margþætta mismunun 
svartra kvenna. Hugtakið samtvinnun hefur þó síðan dreifst víðar og má í raun nota í 

flestöllum tilfellum mismununar þar sem manneskju er mismunað á grundvelli margra 
þátta. 

Lykke (2010) er ein af þeim sem hefur gert tilraun til þess að skilgreina þetta hugtak, 
samtvinnun, út frá feminískum kenningum. Samkvæmt Lykke er hugtakið hugmynda- og 

aðferðafræðilegt tól til þess að greina hvernig ákveðnar sögulegar gerðir af valdi og/eða 

„eðlilegir“ staðlar verka gagnkvæmt hver á annan og skapa þar með mismunandi tegundir 
af félagslegu ójafnrétti og óréttlátum félagslegum samskiptum (Lykke, 2010). Þessir 

staðlar byggja á samhengislitlum, stofnanalægum og/eða félagslegum hugsmíðum, eins 

og kyni, kynþætti og fötlun. Með þessari skilgreiningu er verið að undirstrika hvernig 
mismunandi flokkanir, eins og kyn og kynþáttur, tengjast innbyrðis og hafa áhrif hver á 

aðra.  

Þessi útskýring á hugtakinu samtvinnun gæti virst dálítið flókin, en ef litið er til 
bókstaflegrar merkingu „intersection“ eða gatnamóta, er skýringin talsvert einfaldari en 

virðist í fyrstu (Crenshaw, 1989). Ef við ímyndum okkur að slys verði á miðjum 

gatnamótum með fjölmörgum akstursstefnum, gæti slysið ýmist verið afleiðing eins 
ökutækis eða margra ökutækja úr mörgum akstursstefnum. Með þessu reyndi Crenshaw 

(1989) að skýra það að fleiri en einn þáttur, til dæmis fötlun, aldur og kyngervi, geti haft 

áhrif og valdið fordómum og mismunun. 

Til þess að útskýra hvað hún á við, notar Crenshaw iðulega dæmi um svartar konur 
sem lögsóttu fyrirtækið General Motors fyrir mismunun á grundvelli þess að þær væru 

svartar konur (Crenshaw, 1989). Til þess þurfti að skoða hvort þörf væri á aðgerðum til að 
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stuðla að kynja- og/eða kynþáttajafnrétti í sitt hvoru lagi en ekki sem samverkandi þátta 

innan fyrirtækisins. Niðurstöður lögsóknarinnar voru þær að mál kvennanna var talið 

ófullnægjandi, þar sem að í fyrirtækinu störfuðu einnig svartir karlar og hvítar konur. Það 

var því ekki hægt að komast að þeirri niðurstöðu að kynja- né kynþáttaójafnrétti ætti sér 

stað innan stjórnsýslu fyrirtækisins. Konurnar voru ósáttar við það, þar sem að þær töldu 
að brotið væri á sér á þeim grundvelli að þær væru svartar konur, þ.e. að samspilið á milli 

þessa tveggja þátta væri grundvöllur mismununarinnar. Einnig þótti þeim vera dregið úr 

upplifunum þeirra með því að gera ráð fyrir því að atvinnuupplifun svartra kvenna væri sú 
sama og hvítra kvenna eða svartra karla (Crenshaw, 1989).  

4.3 Margþætt mismunun fatlaðra barna 

Til þess að geta gert grein fyrir margþættri mismunun fatlaðra barna, þarf fyrst að gera 
grein fyrir almennum hugmyndum um barnæsku. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

upplifun barna á eigin æsku og fá þau sjaldan tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar og 

upplifun. Flestar þær rannsóknir og/eða kenningar sem snúa að börnum eru yfirleitt 
sagðar frá sjónarhorni fullorðinna og hugmyndum þeirra um hvað sé börnum fyrir bestu 

(Mayall, 2000). Þarfir, þroski og inngrip fullorðinna í líf barna eru að mestu skilgreindar út 

frá sjónarhorni fullorðins fólks og þeirra væntinga til barnanna. Skólum og öðrum 
aðstæðum barna er gjarnan stjórnað eftir hugmyndum fullorðinna, sem réttlæta vald sitt 

yfir börnum með þeim ríkjandi hugmyndum um að börn séu óhæf til þess sjálf.  Börn eru 

þá skilgreind sem vanhæf, óstöðug, auðtrúa, óáreiðanleg og viðkvæm og að það sé okkar 

hlutverk, sem fullorðið fólk, að móta þau sem fullgilda samfélagsþegna. Með þessu eru 
börn hlutgerð í félagslegum samskiptum fullorðinna innan samfélagins og þau skilgreind 

sem ófullkomnar manneskjur. Til þess að geta greint þá mismunun sem börn almennt 
verða fyrir innan samfélagsins, er mikilvægt að aðskilja þau frá þessum hugmyndum og 

líta á þau sem manneskjur og ákveðinn samfélagshóp sem þarf að vinna rannsóknir með á 

lýðræðislegum grunni. Með því geta börn betur greint frá eigin upplifunum og þau virt 
sem þátttakendur í samfélaginu (Mayall, 2000).  

Eins og komið hefur fram, tilheyra fötluð börn samfélagshópi sem hefur litla rödd og 

eru skoðanir þeirra sjaldan meðteknar (World Health Organization, 2011). Þau verða fyrir 

margþættri mismunun á grundvelli fötlunar og aldurs og hafa takmarkaða stjórn á eigin lífi 

(Margrét Rannveig Halldórsdóttir, 2013). Mismunun þeirra getur m.a. birst í minna 

aðgengi að skóla- og heilbrigðiskerfum. Fatlað fólk er oft talið vera vanhæft og óæðra 

ófötluðu fólki (Unicef, 2013) og á það einnig við um fötluð börn. Sem dæmi um það má 

nefna að foreldrum Freyju Haraldsdóttir (2007) var ráðlagt af fagfólki að senda hana í 

Hlíðarskóla, sem var með sérúrræði fyrir fötluð börn og gerði fagfólk ráð fyrir því að hún 
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væri andlega fötluð vegna líkamlegrar skerðingar (Freyja Haraldsdóttir og Alma 

Guðmundsdóttir, 2007). Þetta er einungis eitt dæmi um það hvernig margþætt mismunun 

getur birst í lífi fatlaðra barna.  

Fatlaðar konur og stúlkur eru í enn viðkvæmari stöðu en fatlaðir karlmenn vegna þess 
að þeim er mismunað á grundvelli fötlunar, aldurs og kyns. Æskuár stúlkna (e. girlhood) 

hafa gengið út frá líkamlegri hæfni og gerir fötlun því ósýnilega. Þegar við lýsum fötlun í 

lífi stúlkna er upplifunum þeirra lýst sem óvenjulegum í stað þess að líta á þær sem 
fjölbreytilegar upplifanir allra stúlkna. Upplifun þeirra er oftast tengd við fötlun þeirra og 

missir sjónar á hlutverkinu sem kyn gegnir og gert er ráð fyrir kynlausu barni (Everelles og 

Mutua, 2005; Sienstra, 2015). Það að líta á æskuár sem breytilegt ferli en ekki sem fast 

skeið hefur gefið stúlkum færi á að rengja hefðbundnar hugmyndir um kvenleika og færa 

sig frá hlýðni, óvirkni og feimni í átt að ákveðni og einstaklingshyggju. Það hefur verið 

kallað „girl power“, eða stelpuvald, ef þýtt er beint yfir á íslensku. Umræðan um þetta 
vald sýnir flókið mótsagnarkennt samspil þar sem hugtökin sjálfstæði, ákveðni og styrkur 

stangast á við ríkjandi hugmyndir um kvenleika og tillitsemi (Everelles og Mutua, 2005). 
Þetta stelpuvald getur verið kúgandi fyrir fatlaðar stúlkur sem eiga erfitt með að finna sitt 

pláss innan hópsins, þar sem þær eru ekki virtar. Þar sem gagnkynhneigðarhyggja hvílir á 

ableískum hugmyndum um sjálfstæði, ákveðni og styrk í bland við feðraveldishugmyndum 
um fegurð, getur orðið erfitt fyrir fatlaðar stúlkur að finna sinn sess innan þessarar 

valdeflingar, þar sem þær teljast oft ekki uppfylla fegurðarskilyrði samfélagsins. Að vera 

skilgreind sem kvenkyns og fötluð í samfélagi sem byggir á ableisma gefur í skyn að þær 
stúlkur verði aldrei „alvöru“ stúlkur (Everelles og Mutua, 2005). Fatlaðar stúlkur upplifa 

sig þess vegna oft utangarðs vegna ríkjandi hugmynda um það hvað felst í því að vera 

stúlka. Þá er ofuráhersla lögð á fötlunina og eru þær fyrst og fremst skilgreindar fatlaðar 

áður en þær eru skilgreindar sem stúlkur.  

Æskuárin eru þegar hugmyndir ungs fólks um eigin kynvitund mótast af samfélagi og 
menningu (Everelles og Mutua, 2005). Skilgreiningar kynvitundar og kyngervis mótast í 

gegnum athafnir, eins og íþróttir eða aðrar tómstundir, sem kynin taka þátt í. Fötluð börn 
eru oft útilokuð frá þeim athöfnum og eiga þá erfitt með að skilgreina eigin kynvitund og 
er oft ekki litið á þau sem kynverur. Að móta vel skilgreinda kynvitund getur reynst 

fötluðum stúlkum erfitt, sérstaklega ef þær voru í sérkennslu, því skólar og aðrar stofnanir 
líta ekki á þær sem kynverur. Fatlaðar stúlkur upplifa því oft neikvæð viðbrögð frá 
samfélagi þegar kynvitund þeirra er látin í ljós, því samfélagið lítur á þær sem kynlaus 

börn  (Everelles og Mutua, 2005). 
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Hér að neðan verður birtingarmynd margþættrar mismununar fatlaðra barna skoðuð 
enn frekar út frá mismunandi aðstæðum samfélagsins í daglegu lífi. 

4.3.1 Skólakerfið  

Vanmat á getu fatlaðs fólks er mikil hindrun í samfélagslegri þátttöku þeirra og á þetta 
vanmat sér stað í samfélagi, hjá fagfólki, stjórnmálamönnum og í nærumhverfi fólksins, 

sem og fjölskyldu og vinum (Unicef, 2013). Slík neikvæð viðhorf valda lélegri aðlögun 

umhverfis að þörfum allra samfélagsmeðlima. Þetta vanmat á getu fatlaðs fólks á einnig 
við um vanmat á getu fatlaðra barna í grunnskóla. Í rannsókn Dóru S. Bjarnason (2004) 

kom fram að margir þátttakendur lýstu því að litlar kröfur hefðu verið gerðar til þeirra, 

bæði til þeirra sem voru í sérkennslu og þeirra sem voru í sérskólum. Foreldrum var 

jafnvel tjáð að barnið þeirra myndi aldrei geta lært ákveðna hluti, vegna þess að starfsfólk 
gerði ráð fyrir vangetu og gaf börnunum ekki tækifæri á því að spreyta sig á nýjum hlutum 

(Dóra S. Bjarnason, 2004). Þá lýsti einn þátttakandi því hvernig allt hafði verið gert fyrir 

hana. Starfsfólk klæddi hana úr úlpunni, tók skólabækur upp úr töskunni o.fl. Hún fékk 
aldrei að taka neinar áhættur, gera mistök og þótti starfsfólk ofvernda sig. Þetta þótti 
þátttakendum leiða til lærðs hjálparleysis og útilokunar.  

Í gegnum árin hefur það tíðkast að senda fötluð börn í sérskóla, vegna þess að 
skólakerfi eru oft ekki í stakk búin eða treysta sér ekki til þess að taka á móti 

margvíslegum þörfum fatlaðra barna (Unicef, 2013). Fötluðum börnum er einnig 

mismunað innan almennra grunnskóla m.a. með slæmu efnislegu aðgengi sem og 
viðhorfum kennara og annars starfsfólks. Það getur haft mikil áhrif á þátttöku barnanna í 

almennu skólastarfi. Freyja (2007) lýsir því þegar þátttaka hennar var hindruð vegna lélegs 

aðgengis og hún látin sleppa ýmsum athöfnum, eins og frímínútum, í stað þess að 

starfsfólk hefði aðlagað umhverfið að þörfum hennar (Freyja Haraldsdóttir og Alma 
Guðmundsdóttir, 2007). Það er einungis eitt dæmi um það hvernig skert aðgengi 

mismunar fötluðum börnum í daglegu skólastarfi. Það segir sig sjálft að börn eru þá oft 

tekin úr sínu umhverfi og fá ekki tækifæri til þess að ganga í skóla með öðrum börnum úr 
sínu nærumhverfi. Það, sem birtingarmynd mismununar, getur leitt til þess að barn eigi 

erfitt með að eignast vini.  

Fötluðum börnum er einnig mismunað í skólastarfinu sjálfu að hálfu kennara og 
annars starfsfólks. Kennarar tala oft við stuðningsaðila barnanna í staðin fyrir að tala við 

börnin sjálf og gera ráð fyrir vanhæfni barnanna. Freyja Haraldsdóttir (2007) segir frá því í 

bók sinni að kennarar hafi oft talað við stuðningsfulltrúa hennar um hana sjálfa og að einn 
kennari hafi aldrei viljað setja henni fyrir heimanám, sem varð til þess að hún dróst aftur 

úr í námi. Hún segir einnig frá því hvernig henni var mismunað þegar ekki var komið fram 
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við hana eins og hina krakkana í bekknum. Hún nefnir dæmi þegar hún og bekkjasystir 

hennar höguðu sér illa í kennslustund og vinkona hennar var send til skólastjórans en ekki 

hún sjálf. Oftar en einu sinni virtust ekki gilda sömu reglur um hegðun Freyju og hegðun 

bekkjarsystkina hennar (Freyja Haraldsdóttir og Alma Guðmundsdóttir, 2007). Það að 

setja ekki sömu kröfur á fötluð börn og ófötluð börn, er því ein birtingarmynd 
mismununar, þó svo að ætlunin sé yfirleitt ekki sú.  

Fötluð börn standa einnig oft frammi fyrir því að stór hluti kennslu þeirra fer fram hjá 
stuðningsaðilum sem eru ekki menntaðir kennarar og þá oft í aðgreindum stofum (Unicef, 

2013). Á sérnámsbraut Tækniskólans sinnir starfsfólk þjónustu við fatlaða nemendur sem 

hafa verið skilgreindir með hegðunarörðugleika og verulegan námsvanda. Á meðal þeirra 

sem sinna þjónustu við nemendur brautarinnar eru þroskaþjálfar, annað fagmenntað fólk 

og stuðningsfulltrúar (Helga Þórey Júlíudóttir, 2016). Þar sem að sumir nemendur 

sérnámsbrautarinnar eyða mestum tíma einir inni í stofu með fagaðila og 
stuðningsfulltrúa, sem eru yfirleitt ekki menntaðir kennarar, má gera ráð fyrir því að þeir 

séu ekki að fá kennslu frá fagmenntuðum kennurum. Með því að vera aðgreind frá 
almennu bekkjarstarfi geta fötluð börn einangrast frá jafnöldrum sínum. Þess vegna er 

mikilvægt að skólar séu án aðgreiningar og bjóði upp á menntun fyrir öll börn og án þess 

að greina sömu börnin alltaf að frá öðrum (Unicef, 2013).  

4.3.2 Dægurmenning  

Annað dæmi um mismunun fatlaðra barna má rekja til þeirra barnabókmennta og 
skólabóka sem börn skoða á hverjum degi (Unicef, 2013). Fatlað fólk kemur sjaldan fram í 

slíkum bókmenntum sem veldur því að fötluð börn hafa fáar fyrirmyndir og sjá sjálf sig 

sjaldan fyrir sem persónur í bókunum. Það er mikilvægt fyrir alla, líka þá hópa sem eru í 

lágri valdastöðu í samfélaginu, að sjá sjálfan sig að einhverju leyti í bókmenntum, því þá 
eru þau viðurkennd sem samfélagsþátttakendur. Fjölmiðlar og annað margmiðlunarefni 

gegnir einnig stóru hlutverki í því að móta skoðun barna á því hvað telst eðlilegt í 

samfélaginu. Fatlað fólk hefur sjálft sagt frá því að skortur sé á fyrirmyndum í sjónvarpi og 
að ef þær fyrirmyndir hefðu verið til staðar, hefði sjálfstraust þeirra sem barna verið 

meira (Alcott, 2015; Pearson, 2017; Sheypuk, 2015). Mistúlkun eða hugmyndir byggðar á 

staðalmyndum um fatlað fólk leiðir til og viðheldur samfélagslegum fordómum og veldur 
vanmati á hlutverki fatlaðs fólks í samfélaginu (Unicef, 2013). Kvikmyndir á borð við Moby 

Dick, Frankenstein og Hringjarann í Notre Dame, eiga það allar sameiginlegt að fötlun er 

notuð til þess að hræða áhorfendur (Kirkpatrick, 2009). Þær kvikmyndir, ásamt fleirum, 
eru kvikmyndir sem börn horfa á og hafa þær afleiðingar að viðhalda sterótýpískum 

hugmyndum um fatlað fólk. Teiknimyndir sem hafa búið til fatlaðar sögupersónur, eiga 
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það margar hverjar sameiginlegt að þær sögupersónur eru yfirleitt sýndar sem illmenni, 

aðhlátursefni eða fólk sem á að vorkenna (Miller, 2014). 

4.3.3 Heilbrigðisþjónusta 

Öll börn eiga rétt á því að lifa eins heilbrigðu lífi og kostur er. Eins og fram hefur komið 
hafa fötluð börn minna aðgengi að heilbrigðisþjónustu og verða oft fyrir mismunun þegar 

þau hafa aðgang að henni (Unicef, 2013). Sem dæmi um slaka heilbrigðisþjónustu fatlaðra 

barna má nefna dæmi um skort á bólusetningum og fræðslu og þjónustu sem snýr að 
kynheilbrigði. Fötluð börn fá oft ekki sömu bólusetningar og ófötluð börn, þó þau séu í 

jafnmikilli smithættu. Það á ekki við hér á landi, en á oft við í þróunarlöndum þar sem 

skortur er á viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Einnig eru þau börn líklegri til þess að líða 

fæðuskort, bæði vegna skerðinga og viðhorfa samfélagsins og fjölskyldu. Stimplun og 
mismunun hafa einnig áhrif,  en mæðrum hefur stundum verið ráðlagt að gefa fötluðum 

börnum ekki brjóst og fötluð börn fá oft engan, lítinn eða næringarminni mat en ófötluð 

systkini (Unicef, 2013). Einnig hafa fötluð börn sagt frá því að þau borði og drekki minna 
þegar þau þurfi að biðja um aðstoð við klósettferðir eða klósett eru óaðgengileg. 

Fötluð börn eru, eins og kom fram, ólíklegri til þess að fá þjónustu sem snýr að 

kynheilbrigði. Þau eru oft talin kynferðislega óvirk, ólíklegri til þess að stunda kynlíf og 
ólíklegri til þess að vera misnotuð (Unicef, 2013). Þau viðhorf byggja á ranghugmyndum 

um fatlað fólk sem eilíf, kynlaus börn og hafa rannsóknir sýnt andstæðuna, að fötluð börn 

séu líklegri en ófötluð börn til þess að verða misnotuð. Vegna þessara ranghugmynda eru 
fötluð börn í öðrum heimshlutum, m.a. Afríku, oft útilokuð frá þjónustu sem snýr að HIV 

smitun og vegna aukinnar hættu á misnotkun, vanþekkingar samfélaga og 

heilbrigðiskerfa, eru þau líklegri til þess að smitast af sjúkdómum án þess að fá viðeigandi 

meðferð. Meðferðarúrræði og ráðgjöf eru sjaldan sniðin að þörfum þeirra. Mörg fötluð 
börn fá ekki einu sinni grunnkennslu í því hvernig líkami þeirra virkar og breytist og eru oft 

útilokuð frá kynfræðslu (Unicef, 2013). Brown (2016, -b) greinir frá því að ef fötluð börn 

fái kynfræðslu, þá er hún oft byggð á ableískum hugsunarhætti. Fræðslan snýr oft að því 
að sá sem stundar kynlíf með fötluðu fólk sé „perri“ eða ofbeldismaður, í stað þess að 

fötluð börn fái almenna kynfræðslu sem beinir sjónum að því að kynlíf snúist um sjálfræði 

og samþykki. Mörgum fötluðum börnum hefur verið kennt að vera þæg og hafa hljóð og 
hafa því oft sáralitla þekkingu þegar kemur að því að setja mörk sem ætla má að auki líkur 

á misnotkun. Dæmi eru um konur sem fá ekki viðeigandi þjónustu frá 

kvensjúkdómalæknum, þar sem ekki gert er ráð fyrir því að þær séu kynferðislega virkar 
(Iva Marín Adrichem, 2014).  
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4.3.4 Stofnanir 

Milljónir fatlaðra barna um allan heim eru tekin af foreldrum sínum og vistuð á stofnunum 

en þau börn eru líklegri til þess að búa á aðgreindum stofnunum í framtíðinni (Unicef, 

2013). Foreldrar neyðast stundum til þess að senda börn sín á stofnanir vegna skorts á 
þjónustu heima við eða í sínu samfélagi. Fötluð börn sem búa á stofnunum búa almennt 

við verri lífsgæði og heilsu en önnur börn. Þau þurfa oft að þola vanrækslu og misnotkun á 

þeim stofnunum, þar sem starfsfólk býr oft að ranghugmyndum og slæmum viðhorfum til 
fatlaðra barna. Mörg börn á slíkum stofnunum úti í heimi fá raflostsmeðferðir, eru 

einangruð og bundin niður, til þess eins að rétta úr „hegðunarvanda“(Unicef, 2013). 

Vegna skorts á þjónustu er fötluðum börnum mismunað og því oft send á stofnanir. Með 

því að veita fötluðum börnum ekki þjónustu við hæfi, m.a. NPA, er verið að viðhalda 
stofnanavistun og eykur sú vistun líkur á að fötluð börn séu beitt ofbeldi. 
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5 Óbeint ofbeldi  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að fötluð börn eru í meiri hættu á því en ófötluð börn að verða 

fyrir beinu ofbeldi. Jones o.fl. (2012) tóku saman niðurstöður 17 rannsókna sem fjölluðu 
um ofbeldi gegn fötluðum börnum og niðurstöður þeirra bentu á að um 20% fatlaðra 

barna hafi verið beitt líkamlegu ofbeldi og 14% fatlaðra barna hafi verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi (Jones o.fl., 2012). Þar kom í ljós að börn með þroskahömlun væru í 
meiri hættu að verða fyrir ofbeldi en önnur fötluð börn. Ásamt því að meiri líkur eru á því 

að fötluð börn verði fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi en jafnaldrar sínir, þá eru 

einnig meiri líkur á því að þau verði fyrir heimilisofbeldi og séu send í fóstur þar sem þau 

búa oft við slæmar fjárhags- og heimilisaðstæður á eigin heimili (Sullivan og Knutsson, 

2000). Meiri líkur á ofbeldi aukast þegar margir þjónustuaðilar koma að þjónustu við 

barnið, því börnin eru sérstaklega berskjölduð gegn ofbeldi þegar þjónusta snýr að 
persónulegu hreinlæti (Sobsey og Doe, 1991). Þau skortir einnig viðeigandi kynfræðslu til 

þess að geta sett öðrum mörk. Börn geta einnig orðið fyrir ofbeldi í þeim skólum sem þau 
ganga í. Rannsóknir hafa sýnt að líklegra er að fötluð börn verði fyrir einelti en ófötluð 

börn. Einnig eru börn sem eru í sérdeildum skóla líklegri til að verða fyrir einelti en þau 

börn sem eru í skóla sem er án aðgreiningar (Rosem, Monda-Amaya, Espelage, 2010). 

Ofbeldi getur einnig verið dulið og WHO (2002) beinir sjónum að bæði beinu ofbeldi, 

þar sem gerandinn hefur líkamlega yfirburði eða vald gegn þolanda, og óbeinu ofbeldi, 
sem gjarnan er skilgreint sem kerfislægt og menningarbundið ofbeldi (World Health 

Organization, 2002; Vilborg Jóhannesdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). WHO skilgreinir 

ofbeldi sem sem misbeitingu á mannlegu valdi með ásetningi, þar sem ógnun beinist að 
manneskjunni sjálfri, öðru fólki eða ákveðnum þjóðfélagshópum sem leiðir til skaða, 

dauða, sálræns vanda, vanþróunar eða skorts á mannréttindum (World Health 
Organization, 2002). Fræðimennirnir Galtung (2007) og Farmer (2005) hafa fjallað um 
kerfislægt og menningarbundið ofbeldi og benda á að ofbeldi birtist í félagslegum kerfum, 

manngerðu skipulagi og opinberri stjórnsýslu (Galtung, 2007; Farmer, 2005). Einnig benda 
þeir á að kerfislægt ofbeldi hafi myndast vegna þess hvernig menn hafa skipulagt 
þjónustukerfi.  

5.1 Kerfislægt ofbeldi 

Kerfislægt ofbeldi birtist þegar fólk, oft jaðarsettar manneskjur eða hópar, fá ekki 
mannréttindi sín uppfyllt vegna rótgróinna hefða innan þjónustukerfa samfélagsins. Þau 

þjónustukerfi draga úr valdeflingu jaðarsettra hópa, skapa valdaójafnvægi og út frá því 

skapast misræmi á milli hópa innan samfélaga (Ho, 2007). Í bók sinni Postulín nefnir Freyja 
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Haraldsdóttir (2007) ýmis dæmi sem mætti skilgreina sem kerfislægt ofbeldi. Hún fékk 

stundum aðstoð frá heimahjúkrun heim til sín, en þjónustan fór algerlega fram á 

forsendum heimahjúkrunar. Kerfið var þannig upp sett að heimahjúkrunin gat einungis 

komið á ákveðnum tímum og þurfti Freyja að sætta sig við það að missa af ýmsum 

tækifærum vegna þess að tímasetningin hentaði ekki þessu kerfi. Hún hafi til að mynda 
þurft að fara fyrr heim af ýmsum skemmtunum til þess að geta fengið aðstoð og gat ekki 

farið í framhaldsskólann sem hún hafði óskað sér að fara í, því kennslan hófst áður en 

Freyja gat fengið aðstoð frá heimahjúkrun (Freyja Haraldsdóttir og Alma Guðmundsdóttir, 
2007). Annað dæmi um kerfislægt ofbeldi er þegar hreyfihamlað fólk kemst ekki um á 

hjálpartækjum sínum í byggingum samfélagsins eða þegar heyrnarlaus manneskja hefur 

ekki aðgengi af túlkaþjónustu. Slík dæmi hafa komið upp hér á landi og þar má nefna 
Áslaugu Ýr Hjartardóttur sem var neitað um túlkaþjónustu eftir hún fékk boð í sumarbúðir 

fyrir daufblinda (Benedikt Bóas og Kolbeinn Tumi Daðason, 2017). Ef umhverfi er 

óaðgengilegt og útilokandi, þá getur það haft neikvæð áhrif á heilsu fatlaðs fólks og 
mikilvægt er að gera úrbætur í uppbyggingu samfélaga svo það sé aðgengilegt fyrir alla 

þegna þess. Ef samfélög væru aðgengileg fyrir alla, væri hægt að bæta t.d. heilsufar, 

fyrirbyggja fötlun og auka almenn lífsgæði fatlaðs fólks (Ho, 2007). Þær breytingar þurfa 
þó að vera gerðar að stjórnvöldum og breyta þarf stefnumótun og löggjöf sem tengjast 

málefnum fatlaðs fólks, uppbyggingu og tæknivæðingu.    

Umhverfisþættir eru yfirgripsmiklir og fela í sér djúp vandamál sem eru orsök þess að 
samfélagið er ekki aðgengilegt fyrir alla þegna þess. Hins vegar eru stjórnmál, 
stefnumótun og þjónustukerfi einnig hindrun og valda mismunun (World Health 

Organization, 2011). Greining á aðgengi heilbrigðisþjónustu í skýrslunni World report on 

disability sýndi fram á kerfislægt ofbeldi, þar sem að langir biðlistar, léleg bókunarkerfi og 

flóknir verkferlar komu niður á fötluðu fólki og þörfum þess (World Health Organization, 

2011). Þó ætlunin sé ekki sú að mismuna fötluðu fólki, þá er kerfið þó útilokandi á þann 
hátt að taka ekki mið af þörfum fatlaðs fólk.  

Þar sem kerfislægt ofbeldi birtist sem valdbeiting, fátækt, eymd og afneitun á 
grundvallarþörfum og mannréttindum fólks, þá leiðir það til ágreinings sem getur leitt til 
beins ofbeldis, eins og t.d. heimilisofbeldis, hatursorðræðu eða jafnvel stríðs þar sem 

jaðarhópar verða fyrir misbeitingu valds (Ho, 2007). Líkt og beint ofbeldi, þá getur 
kerfislægt ofbeldi leitt til áþjánar og dauða. Á sama tíma er það ósýnilegt flestum, þar sem 
það er byggt í félagslegum kerfum samfélaga og hefur á áhrif ríkjandi viðhorf og gildi 

innan samfélaga sem kemur þó niður á jaðarhópum, þar sem viðhorfin eru talin sjálfsögð. 
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Í rannsókn þeirra Vilborgar Jóhannsdóttur og Freyju Haraldsdóttur (2011) er 
kerfislægt ofbeldi tengt við þjónustu við fötluð börn og hvernig áhrif hún hefur á bæði líf 

fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra. Þar er dregið fram að þjónusta við fötluð börn á 

Íslandi er nær eingöngu í boði fyrir utan heimili þeirra. Þá eru þau aðgreind frá fjölskyldu 

sinni í stað þess að þau geti verið heima eins og ófötluð börn. Þessi úrræði eru t.d. 
liðveisla, stuðningsfjölskyldur, skammtímavistanir, sumardvalir og neyðarúrræði þar sem 

börn búa alfarið á stofnun sem rekin er af ríki eða sveitarfélagi (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Freyja Haraldsdóttir, 2011). Lítil sem engin þjónusta er í boði þar sem fötluð börn geta 
fengið þjónustu heim. Þó nokkur börn hér á landi hafi NPA-samninga við sveitarfélög, þá 

eru fleiri sem fá hann ekki og þurfa því að sækja þjónustuna eitthvert annað. Í sömu 

rannsókn kom fram að í kjölfar bankahrunsins skertist þjónusta við fatlað fólk vegna 
niðurskurðar. Fatlað fólk upplifði að það ætti að vera þakklát fyrir það sem það hefði og 

gæti þá ekki farið fram á meiri þjónustu og þyrfti að bíða eftir því að kreppunni lyki. Fatlað 

fólk átti að vera sátt með sitt og viðmælendur þeirra Vilborgar og Freyju, upplifðu uppgjöf, 
hræðslu og reiði. Kerfislægt ofbeldi getur einnig birst í lögum, reglugerðum og opinberum 

samþykktum (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011).  

Sem dæmi um kerfislægt ofbeldi sem birtist í lögum og reglugerðum má nefna lög um 
réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011). Í þeim lögum kemur það ekki sérstaklega 
fram að þau nái til barna og því má gera ráð fyrir því að börn séu einstaklega viðkvæm 

fyrir slíkri meðferð (lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011). Rannsókn 

Margrétar Rannveigar Halldórsdóttir (2013) beindist að nauðung gagnvart börnum í 
sérúrræðum á Íslandi. Rannsóknin náði til 347 barna og á því tímabili sem rannsóknin stóð 

yfir komu upp 128 tilfelli þar sem nauðung var beitt. Þá var nauðung oft beitt í tilvikum 

þar sem komið var í veg fyrir „óæskilega“ hegðun en einnig til þess að flytja barn á milli 

staða gegn vilja þess. Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum (nr. 1040/2011) gera grein fyrir því að starfsfólki skóla beri skylda til þess að 
grípa líkamlega inn í ef háttsemi barns er skaðleg því og/eða öðrum, án þess þó að beita 

afli nema nauðsyn krefji til. Samkvæmt reglugerðinni skulu ákveðnar verklagsreglur vera 

til í öllum grunnskólum til þess að hægt sé að kom í veg fyrir slíka meðferð. Í rannsókn 
Margrétar (2013) kom þó fram að ekki sé hægt að finna sambærilegar verklagslýsingar 

vegna nauðungar í skammtímaúrræðum, þó svo að niðurstöður sýni að börn séu einnig 

beitt nauðung í slíkum úrræðum. Slík meðferð á barni er mjög vandmeðfarin, þar sem að 
starfsfólk skóla og skammtímaúrræða býr yfir miklu stöðuvaldi yfir fötluðum börnum 

(Margrét Rannveig Halldórsdóttir, 2013). Það má lýsa þessu sem ákveðinni gerð af 

kerfislægu ofbeldi þar sem skortur er á viðeigandi löggjöf til þess að vernda börn gegn 

nauðung og þvingun í öllum aðstæðum daglegs lífs. 
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 Skort á starfsfólki í skólum má einnig flokka sem kerfislægt ofbeldi. Almennir 
grunnskólar eru oft ekki í stakk búnir til að taka á móti fjölbreyttum þörfum nemenda, þar 

sem að oft er ekki nægilega margt starfsfólk. Þátttakandi í rannsókn Dóru S. Bjarnason 

(2004) sem sótti sérkennslu í almennum grunnskóla, segist hafa þurft að bíða mjög lengi 

eftir þjónustu, til dæmis vegna klósettferða eða matmálstíma, þar sem að ekki var 
nægilega margt starfsfólk til þess að sinna þörfum allra nemendanna (Dóra S. Bjarnason, 

2004). Það getur dregið úr valdi fatlaðra barna þar sem grunn þörfum þeirra er ekki mætt 

á þeirra eigin forsendum. Með því að skipulag skóla geri ekki ráð fyrir margvíslegum 
þörfum allra barna og bjóði ekki upp á viðeigandi þjónustu, með nægu starfsfólki, má telja 

að kerfislægt ofbeldi myndist sem birtist m.a. í því að börn fái ekki þarfir sínar uppfylltar 

nema á forsendum starfsfólks. 

5.2 Menningarbundið ofbeldi 

Menningarbundið ofbeldi birtist í trúarbrögðum, skoðunum, tungumáli, vísindum o.fl. og 

réttlætir ofbeldið og gerir það ósýnilegt. Ofbeldið er falið í hversdagslegum hlutum sem 
almenningur kippir sér lítið upp við og veldur því að gerendur og þolendur trúa því að ekki 

sé um ofbeldi að ræða (Galtung, 2007). Þó að lítið sem ekkert hafi verið skrifað um 

menningarbundið og kerfislægt ofbeldi í tengslum við fatlað fólk, þá hefur það sýnt sig í 
gegnum árin að fatlað fólk býr við ójöfnuð, samanber aðra jarðarhópa sem hafa verið 

skoðaðir út frá óbeinu ofbeldi. Út frá menningarbundnu og kerfislægu ofbeldi er hægt að 

hlusta á raddir fatlaðs fólks um ableisma og að það upplifi að ríkjandi samfélagsgerðir 

útiloki og takmarki fulla þátttöku þeirra og mannréttindi. Þar sem þjóðfélagskerfið og 
menning hindrar almenna þátttöku í samfélagi og gerir ekki ráð fyrir fötluðu fólki, upplifir 

hópurinn kúgun og mismunun (Vilborg Jóhannesdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). 
Freyja Haraldsdóttir greinir frá því hversu illa henni hafi gengið að finna föt sem hentuðu 

hennar líkamsgerð (Freyja Haraldsdóttir og Alma Guðmundsdóttir, 2007). Flestallur 

fatnaður, sér í lagi tískufatnaður, er hannaður til þess að henta ákveðinni líkamsgerð sem 
er samfélagslega samþykktur sem „eðlilegur“ líkami. Allar auglýsingar í fjölmiðlum og 

búðum gera ráð fyrir þessum „eðlilega“ líkama og gera ekki ráð fyrir fötluðu fólki og 

mismunar því hverjum þeim sem uppfyllir ekki skilyrðin um slíkan líkama. 

5.3 Öráreitni 

Öráreitni er birtingarmynd fordóma og getur verið dulin og birst sem góðvild, áhyggjur, 

eða ómeðvituð athugasemd sem hefur þó niðrandi merkingu fyrir þolandann (Keller og 
Galgay, 2010). Fatlað fólk er einn af þeim jarðarhópum sem lengi hefur mátt þola ofbeldi, 

kúgun og mismunun. Út frá því hefur verið gert lítið úr upplifunum og vonum fatlaðs fólks 
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og þarfir þeirra fremur ókunnar forréttindahópum nútíma samfélags. Lítið er vitað um það 

hvernig öráreitni birtist í lífi fatlaðs fólks, en þó hafa verið framkvæmdar rannsóknir sem 

fjalla um áhrif þess og birtingarmyndir í daglegu lífi fatlaðs fólks.  

Keller og Galgay (2010) framkvæmdu eina slíka rannsókn með fötluðu fólki og leiddu 
niðurstöður hennar í ljós að allir 12 þátttakendur rannsóknarinnar upplifa bæði dulda og 

sýnilega mismunun í daglegu lífi. Meðal þeirrar öráreitni sem þátttakendur nefndu, var 

þegar almenningur virðist veita sér ótakmarkaða heimild til þess að spyrja spurninga, m.a. 
um það hvers vegna manneskjan er eins og hún er. Þær spurningar eru oft álitnar 

eðlilegar í samfélaginu og eru tilfinningar manneskjunnar sem er spurð spurninganna 

hundsaðar. Einnig töluðu þátttakendur um að almenningur virðist líta á þá sem 

hjálparlausar manneskjur og reynir að hjálpa í ýmsum aðstæðum þó manneskjan vilji enga 

hjálp (Keller og Galgay, 2010).  

Iva Marín Adrichem (2014) greinir frá því í viðtali við Tabú að flest samskipti hennar 

við jafnaldra snúast um það að þeir séu að reyna að hjálpa henni. Hún upplifir að 
samskipti hennar við jafnaldra séu öðruvísi en venjuleg samskipti á milli ófatlaðra unglinga 

sem snúast um að stofna til vinasambanda en ekki um það að bjóða fram aðstoð sína (Iva 

Marín Adrichem, 2014). Fræðilega er hægt að tengja þessa hugmynd um hjálparleysi inn í 
menningu samfélaga, að ekki séu gerðar væntingar til fatlaðs fólks almennt og að þau 

þurfi á aðstoð ófatlaðs fólks að halda til þess að geta búið í samfélaginu (Keller og Galgay, 

2010). Ein birtingarmynd þessa hjálparleysis er m.a. sú þjálfun og/eða endurhæfing sem 
fatlað fólk er oft látið sækja, frá ófötluðu fólki, til þess að passa inn í mót samfélagsins. Slík 

þjálfun og/eða endurhæfing getur sent þau skilaboð að manneskjan sjálf sé það sem þarf 

að laga og getur það haft áhrif á sjálfsmynd fatlaðra barna. Það getur valdið því að 
manneskjunni líði eins og viðbrögð annarra og erfiðleikar í eigin lífi séu þeim sjálfum að 

kenna (Freyja Haraldsdóttir, 2017). Þessi rótgróni og læknisfræðilegi hugsunarháttur 
kemur einnig fram í orðalagi og þýðingu barnasáttmálans, sem er lögfestur hér á landi. 
Þar kemur fram að aðildarríkin skulu sjá til þess að hafa samvinnu sín á milli og miðla 

nytsamlegum upplýsingum um  fyrirbyggjandi læknisfræðilega og sálfræðilega meðferð 
fatlaðra barna og auki við færni barnsins er þörf (lög um samning Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Hluti þátttakenda rannsóknar Keller og Galgay (2010) sagðist einnig hafa upplifað það 
sem svo að ýmsar stofnanir og fólk noti fatlað fólk sem einhvers konar tól þess að 
upphefja sjálft sig. Þátttakendur töldu almenning einnig setja allt fatlað fólk undir sama 

hatt og sýna þeim yfirlætislega góðvild. Þá er oft gert ráð fyrir því að greindarskerðing fylgi 

líkamlegum skerðingum og oft er komið fram við þau eins og börn. Hluti af þessari 
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yfirlætislegu góðvild er innblástursklám (Keller og Galgay, 2010). Birtingarmynd þess er sú 

að fötluðu fólki er hrósað fyrir daglegar athafnir, einungis vegna þess að það er með 

skerðingu. Einnig upplifðu þátttakendur að komið væri fram við þá eins og annars flokks 

þjóðfélagsþegna. Þá forðast ófatlað fólk að tala við fatlað fólk og reynir að koma í veg fyrir 

vandræðaleg samskipti með því að tala við fatlað fólk í gegn um ófatlað fólk. Það seinasta 
sem kom fram í þessari rannsókn var að þátttakendur upplifa að samfélagið líti á sig sem 

kynlausar verur og með því er fatlað fólk oft útilokað frá kynfræðslu og/eða samræðum 

sem tengjast makavali. Skilaboðin sem fatlað fólk fær frá ófötluð fólki eru þau að þau séu 
ekki kynverur og ekki eftirsóknarverðir kynlífsfélagar, þar sem fatlað fólk hafi ekki getu 

eða þrá fyrir að stunda kynlíf. Þessi umræða kemur stundum upp á yfirborðið þegar fatlað 

fólk segir frá reynslu sinni af staðalmyndum samfélagsins (Keller og Galgay, 2010). Í sama 
viðtali og greint var frá hér að ofan, segir Iva Marín að fólki finnist undarlegt að hún hafi 

áhuga á strákum og kynlífi almennt. Það þyki jafnvel ógeðslegt að fötluð manneskja sé í 

sambandi við ófatlaða manneskju. Hún telur þetta leiða til óöryggis á meðal fatlaðra 
unglinga, þar sem þeir eru oft álitnir kynlausir í heilbrigðiskerfinu og samfélaginu í heild 

sinni (Iva Marín Adrichem, 2014).  

  Niðurstöður rannsóknar þeirra Keller og Galgay (2010) sýna fram á að fatlað fólk 
upplifir öráreitni í sínu daglega lífi. Öráreitnin hefur neikvæð áhrif á líf fólksins og það 
upplifir sálræna erfiðleika á borð við gremju, reiði, skömm, óþægindi og ógildingu af þeirri 

öráreitni sem það upplifir frá vinum, fjölskyldu og ókunnugu fólki. Margir af þátttakendum 

sögðu frá því að þeir upplifðu sig ósýnilega, misskilda og lítilsverða. Fræðimenn hafa 
haldið því fram að mismunun gegn fötluðu fólki sé að færast í aukana, sem leiðir til 

líkamlegra og sálrænna erfiðleika. Þau neikvæðu viðhorf sem fatlað fólk upplifir eru oft 

byggð á brengluðum og röngum hugmyndum samfélagsins um fatlað fólk og út frá því 

upplifir það hundsun og ógildingu sem skerðir lífsgæði þess til muna (Keller og Galgay, 

2010).  
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6 Umræða 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um réttarstöðu fatlaðra barna á Íslandi og því gerð skil 

að almennir mannréttindasáttmálar dugi ekki til þess að koma í veg fyrir 
mannréttindabrot gegn fötluðu fólki sem og börnum. Sérstök lög og alþjóðlegar 

yfirlýsingar, sbr. Lög um málefni fatlaðs fólks, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, hafa verið settar á laggirnar til þess 
að reyna að koma í veg fyrir brot á almennum mannréttindum fatlaðs fólks. Höfundum 

þykir merkilegt hversu mörg lög og reglugerðir eru til sem snúa að þjónustu við fatlað fólk 

og telja það sýna hversu algeng mannréttindabrot eru í lífi fatlaðra barna. Nýlega 

samþykkt frumvarp til laga, sem hét áður frumvarp um þjónustu við fatlað fólk með miklar 

stuðningsþarfir, sýnir þó ríkjandi viðhorf til fatlaðs fólks í samfélaginu. Við lestur á 

frumvarpinu veltu höfundar fyrir sér nafninu á frumvarpinu, þá sérstaklega hlutanum sem 
vísar til mikilla stuðningsþarfa. Höfundar veltu því fyrir sér hvort verið væri að gefa í skyn 

að allt fatlað fólk hefði „miklar“ stuðningsþarfir og hver skilgreiningin á „miklum“ 
stuðningsþörfum væri. Ef frumvarpið á einungis við um fatlað fólk með miklar 

stuðningsþarfir, hvaða lög eiga þá að gilda um fatlað fólk með minni stuðningsþarfir? Hver 

er skilgreiningin á mikilli og lítilli stuðningsþörf ? Höfundar telja frumvarpið ekki gefa skýr 
skilaboð um að það eigi við um allt fatlað fólk og telja „frumvarp til laga um þjónustu við 

fatlað fólk“ eiga betur við. Einnig velta höfundar fyrir sér hvers vegna verið sé að búa til 

lagafrumvarp sem byggir á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, í stað 
þess að lögfesta samninginn sjálfan. Mörgu öðru er ábótavant við frumvarpið og þá 

sérstaklega orðalag og skilgreiningar hugtaka sem eru í ósamræmi við samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk sem frumvarpið á að vera byggt á. Sumt af 

orðalagi frumvarpsins er gamaldags og í anda læknisfræðilegra sjónarmiða. Talað er um 

verndaða vinnustaði og dagþjónustu í tengslum við atvinnumál fatlaðs fólks og þjálfun 
fatlaðra barna og aðlögun fatlaðs fólks að samfélaginu. Í frumvarpinu er einnig fjallað um 

þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra og ýmis stuðningsúrræði eru talin upp. 

Höfundar velta þó fyrir sér af hverju öll þessi úrræði eru utan heimilis barnsins og felist í 
því að barnið er tekið úr því umhverfi sem það hefur alist upp í og á rétt á að búa í 

samkvæmt Barnasáttmálanum.  

Í öðrum kafla var farið yfir fræðilegan bakgrunn verkefnisins, þar sem fordómar, völd 
og forréttindi voru rædd og gerð var grein fyrir því hversu algengir fötlunartengdir 

fordómar eru og hversu mikil öráreitni og stimplun getur átt sér stað í daglegu lífi fatlaðra 
barna. Einnig var forréttindum og völdum gerð skil og telja höfundar það ljóst að þeir sem 

starfa í þjónustu við fötluð börn séu í mikilli valdastöðu og eigi tiltölulega auðvelt með að 
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misnota völd sín, sem getur haft skaðleg áhrif á líf fatlaðra barna. Höfundar telja því 

mikilvægt að fólk sem starfar með fötluðum börnum fái fræðslu um valdastöðu sína og 

réttindi fatlaðra barna til þess að sporna gegn valdamisbeitingu. 

6.1 Umræða um margþætta mismunun 

Margþætt mismunun vísar til þeirrar mismununar sem fötluð börn verða fyrir á grundvelli 

þeirra hópa sem þau tilheyra. Fjallað var um samtvinnun og hvernig fleiri en einn þáttur 

verka saman og geta valdið aukinni mismunun í samfélaginu. Margþætt mismunun 

fatlaðra barna kemur meðal annars fram í skólastarfi, heilbrigðisþjónustu, stofnanavistun 

og ofbeldi. Fötluð börn eru oft send í sérúrræði, eins og sérskóla og skammtímavistanir og 

fá þá ekki sömu tækifæri og önnur börn til þess að taka þátt í samfélagi til jafns við aðra. 

Skólar vanmeta getu fatlaðra barna og stuðla oft að aukinni aðgreiningu í samfélaginu 
með því að bjóða ekki upp á viðunnandi aðgengi og veita fötluðum börnum stuðning í 

aðgreindum rýmum. Oft er ekki komið fram við fötluð börn eins og önnur börn í 

skólakerfinu og minni kröfur gerðar til þeirra námslega og getu þeirra til þess að fara eftir 
ákveðnum reglum. Kennarar í almennum grunnskólum eru oft ekki í stakk búnir til þess að 

taka á móti fötluðum börnum sem getur valdið því að þau börn eru annaðhvort í umsjón 

ófaglærðra stuðningsaðila eða send í sérskóla. Þá eru mörg börn send í sérskóla fjarri 
heimili og missa þá af vinatengslum við börn í þeirra nærumhverfi. Fötluð börn eru einnig 

líklegri en ófötluð börn til þess að vera vistuð á stofnunum og brotið er þannig á rétti 

þeirra til að búa á heimili með fjölskyldu sinni. Sú stofnanavistun eykur líkur á því að þau 

börn muni koma til með að búa á stofnunum í framtíðinni, sem stuðlar að enn frekari 
samfélagslegri einangrun. Slík stofnanavistun dregur úr valdi fatlaðra barna sem þurfa oft 

að búa við aðstæður þar sem starfsmannavelta er mikil og margir aðilar koma að því að 
sinna þjónustu við þau. Það eykur líkurnar á ofbeldi, þar sem börn eru oft berskjölduð í 

aðstæðum daglegs lífs.  

 Dægurlagamenning mismunar einnig fötluðum börnum, þar sem þau hafa fáar 
fyrirmyndir í kvikmyndum, tónlist og fjölmiðlum. Í þeim kvikmyndum sem innihalda 

fatlaðar sögupersónur eru oftar en ekki ófatlaðar manneskjur sem leika það hlutverk. Þá 

draga fatlaðar sögupersónur í teiknimyndum oft upp mynd af ósanngjörnum 

staðalímyndum um fatlað fólk, um að þau séu aðhlátursefni, illmenni eða fólk sem þarf að 

vorkenna. Fötluðum börnum skortir einnig fyrirmyndir í daglegu lífi, þar sem að flestir 

kennarar, heilbrigðisstarfsfólk og þjónustuaðilar eru ófatlaðir.  
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6.2 Umræða um kerfislægt ofbeldi  

Eins og kemur fram í kaflanum hér að ofan er fötluðum börnum mismunað með því að 

vera send í sérskóla og önnur sérúrræði. Það að fötluð börn séu send í sérskóla telja 

höfundar einnig falla undir kerfislægt ofbeldi. Almennir grunnskólar geta oft ekki mætt 

margvíslegum þörfum nemenda og fá nemendur oft betri þjónustu í sérskólum. Höfundar 

velta þá fyrir sér ummælum þátttakanda í rannsókn Dóru S. Bjarnason (2004). 

Þátttakandinn skipti yfir í sérskóla á grunnskólaaldri og tók hann eftir breytingu á líðan. 

Honum leið miklu betur og fékk mun betri þjónustu þar sem að starfsfólkið var fleira en í 

fyrri skóla. Að mati höfunda eru skólastofnanir ekki uppbyggðar á þann hátt sem hentar 

öllum börnum, t.d. vegna skorts á starfsfólki til þess að sinna margvíslegum þörfum. Það 

má því velta því fyrir sér hvort það sé verið að mismuna þeim nemendum sem sækja 
almenna grunnskóla, þar sem að þeir fá oft ekki eins góða þjónustu vegna skólakerfa, 

starfsmannaskorts og skilningsleysis starfsfólks. Höfundar telja þetta því vera eina 

birtingarmynd kerfislægs ofbeldis, að fötluð börn þurfi að fara í sérskóla til þess að fá 
viðundandi þjónustu. 

Kerfislægt ofbeldi í lífi fatlaðra barna birtist einnig í þeim lögum sem gilda hér á landi. 
Sem dæmi má nefna lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011, en þau lög eru til 

þess gerð að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk. Í þeim lögum kemur hvergi fram 

að þau nái til barna og eru börn því í enn veikari valdastöðu þegar kemur að þvingun og 

valdbeitingu þeirra sem með þeim starfa. Þar sem börn eru oft utan heimilis og í umsjá 

starfsfólks sem hefur töluvert vald yfir þeim, telja höfundar að þarna þurfi að bæta úr. 
Fötluð börn eru beitt nauðung og þvingun í daglegu lífi og því telja höfundar mikilvægt að 

lög um réttindagæslu við fatlað fólk nái einnig til barna. Höfundar telja reglugerð um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011, einnig vera 

birtingarmynd slíks ofbeldis. Eins og komið hefur fram segir í þeirri reglugerð að starfsfólki 

skóla sé heimilt að beita nauðung undir ákveðnum kringumstæðum. Þar er fullorðið fólk í 

valdastöðu og metur sjálft þörfina á nauðungarbeitingu og getur það komið fyrir að hún 

sé ekki réttlætanleg. Þá telja höfundar að með þeirri reglugerð sé verið að fría starfsfólk af 

ábyrgð og gera því kleift að skýla sér á bak við lögin þegar nauðung er beitt. 

Höfundar telja skort á NPA-þjónustu einnig vera birtingarmynd kerfislægs ofbeldis. 

Eins og komið hefur fram í verkefninu, er fötluðum börnum oft gert að búa utan heimilis 
eða vera í skemmri eða lengri tíma á skammtímavistunum. Kerfið beitir og stuðlar að 
auknu ofbeldi gegn fötluðum börnum með því að gera þeim ekki kleift að búa á eigin 

heimili með fjölskyldu sinni með því að veita ekki nægilega fjárhagsaðstoð til foreldra og 

koma ekki á NPA samningum foreldra við sveitarfélög. Í 9. gr. laga um samning Sameinuðu 
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þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013, kemur fram að barn skuli ekki vera aðskilið frá 

foreldum sínum gegn þeirra vilja og í 2. gr. kemur fram að ekki skuli mismuna börnum 

vegna m.a. fötlunar þeirra. Einnig kemur fram í annarri málsgrein 23. gr laganna að 

aðildarríki skulu veita fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra viðeigandi þjónustu sem 

henti barninu og fjölskyldu þess. Út frá því velta höfundar því fyrir sér hvers vegna ekki er 
fjallað um þjónustu heim til fatlaðs barns í nýlega samþykktu frumvarpi um þjónustu við 

fatlað fólk. Þar koma einungis fram úrræði sem aðskilja barnið frá foreldrum sínum og 

fjölskyldu. Út frá þessu er mikilvægt er að frumvarpið taki mið af núverandi lögum til þess 
að stuðla að því að fatlað barn geti lifað með fjölskyldu sinni án aðgreiningar í 

samfélaginu, eins og hefur komið fram hér að ofan. Samkvæmt frumvarpinu á að lögfesta 

notendastýrða persónulega aðstoð og er það mjög jákvætt fyrir mannréttindabaráttu 
fatlaðs fólks. Þó er einungis gert ráð fyrir að 80 notendasamningar verði samþykktir í 

fyrstu og svo yfir fimm ára tímabil mun samningum fjölga í 172. Þá gæti fólk þurft að bíða í 

fimm ár eftir samningi sem gerir þeim kleift að lifað sjálfstæðu lífi á sínum forsendnum. 
NPA-þjónustusamningar styðja við réttindi barna á þann hátt að þau geta lifað lífi sínu án 

afskipta stofnana. Einnig geta þau upplifað eðlilegt fjölskyldulíf, þar sem fjölskyldan er 

bara fjölskylda, en ekki þjónustuaðilar þar sem foreldrar geta ráðið inn viðeigandi 
starfsfólk sem sinnir þjónustuþörfum barnsins.  

Lítið hefur verið skrifað um menningarbundið ofbeldi og áhrif þess á líf fatlaðs fólks, 
en eftir að hafa skoðað rannsókn Vilborgar Jóhannsdóttur og Freyju Haraldsdóttur um 

kerfislægt og menningarbundið ofbeldi gegn fötluðu fólki og lesið bók Freyju 
Haraldsdóttur og Ölmu Guðmundsdóttur, Postulín, komumst við af því að fatlað fólk býr 

við ójöfnuð sem takmarkar þátttöku þeirra í samfélaginu. Með því að draga fram 

birtingarmyndir um samfélagslegar útilokanir kom í ljós að menningarbundið ofbeldið 

hefur áhrif á daglegt líf fatlaðra barna. Nauðsynlegt er að umhverfið breytist á þann hátt 

að kerfi, stofnanir og viðhorf samfélagsins sporni gegn mismunun og útilokun. Til þess að 
umhverfið geti breyst þurfa kerfi, stofnanir og skoðanir samfélagsins í heild sinni að taka 

breytingum til þess að geta spornað gegn þeirri mismunun og útilokun sem fatlað fólk 

verður fyrir í sínu daglega lífi. Þekking og viðhorf eru mikilvægir umhverfisþættir, þar sem 
það hefur áhrif á lagaleg þjónustuákvæði sem tengjast fötluðu fólki. Að vekja athygli á 

neikvæðum viðhorfum er oft fyrsta skrefið í því að takast á við mismunun og útilokun og 

til að auka þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Fötlun er mannréttindamál þar sem fatlað 
fólk upplifir misrétti á sviðum heilbrigðisþjónustu, atvinnumála, menntamála o.fl., 

einungis vegna fötlunar sinnar. Fatlað fólk nýtur ekki fullrar virðingar og er líklegra en 

ófatlað fólk til að verða þolendur ofbeldis, misnotkunar, fordóma eða vanvirðingar vegna 

skerðingar.  
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Höfundar telja öráreitni falla undir birtingarmyndir menningarbundins ofbeldis í lífi 
fatlaðra barna. Birtingarmyndir öráreitni eru margar og birtast sem duldir fordómar, bæði 

í lögum sem snúa að fötluðum börnum, kennslu fatlaðra barna og í samskiptum ófatlaðs 

fólks við fötluð börn. Hjálparleysi, sem er ein af birtingarmyndum öráreitni getur haft áhrif 

á vinasambönd fatlaðra barna og birtist á þann hátt að ófötluð börn finni sig knúin til þess 
að aðstoða fötluð börn í stað þess að stofna til leiks, aðeins vegna rótgróinna viðhorfa 

samfélagsins um að fatlað fólk þurfi á aðstoð á að halda. Skortur á kynfræðslu fatlaðra 

barna er hægt að tengja við öráreitni þar sem fatlað fólk er talið kynlaust og litið á þau 
sem annars flokks þjóðfélagsþegna. Almenningur gerir ekki ráð fyrir því að fatlaðir 

unglingar geti laðast kynferðislega að öðru fólki og að fatlað fólk hafi kynferðislegar 

langanir yfir höfuð. Einnig skortir fötluðum börnum viðeigandi fræðsla um kynheilbrigði, 
þar sem að almenningur álítur þau kynlaus og kynfræðsla því oft ekki sniðin að þeirra 

þörfum. Þá skortir fötluðum börnum bæði fræðslu og tækifæri til þess að þekkja mörk í 

ýmsum aðstæðum, þar sem þau fá oft ekki sömu kynfræðslu og ófötluð börn sem getur 
valdið valdaleysi og auknum líkum á misnotkun. Þá telja höfundar mikilvægt að taka það 

fram að með þessum orðum er ekki verið að skella skömminni á börnin sjálf heldur 

einungis að vekja athygli á því að með slakri kynfræðslu eru fötluð börn ólíklegri til þess að 
geta greint á milli viðeigandi kynferðislegrar hegðunar og ofbeldi og eru þá jafnvel 

ólíklegri til þess að segja frá. 

Rannsóknir um fötluð börn eru af mjög skornum skammti, en mikilvægt er að 
framkvæma fleiri slíkar rannsóknir, með fötluðum börnum, til þess að vekja athygli á 
málefnum þeirra. Til þess að sporna gegn því misrétti sem fötluð börn verða fyrir er 

mikilvægt að þau fái að taka þátt í því að skapa inngildandi umhverfi, því hvernig er hægt 

að gera betur ef þeir sem fá lélega þjónustu hafa ekki tækifæri til þess að segja frá því? Á 

meðal þess sem má gera til þess að bæta úr margþættri mismunun og kerfislægu ofbeldi 

gegn fötluðum börnum, er að vekja athygli á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks. Einnig þurfa atvinnurekendur og aðrar stofnanir samfélagsins að vera 

víðsýnni í ráðningu starfsfólks og ráða til sín fatlað fólk til þess að brjóta niður þær 

neikvæðu staðalímyndir sem ríkja um fatlað fólk í samfélaginu. Með því að hafa fatlað fólk 
sýnilegra í samfélaginu, hafa fötluð börn fleiri fyrirmyndir og það gerir þeim einnig kleift 

að sjá sjálf sig sem fullgilda samfélagsmeðlimi í framtíðinni.  Þegar samfélög gera ráð fyrir 

öllum meðlimum samfélagsins og eru inngildandi, geta fötluð börn notið réttar síns til 
jafns við aðra. Það mun lítið breytast í lífi fatlaðra barna fyrr en að viðhorf breytast í 

samfélaginu, hjá fagfólki, fjölmiðlum og stjórnmálafólki. Með því að gera fötlun sýnilegri 

innan stjórnmála- og félagsumræðu, sýnir samfélagið að fötlun er hluti af margbreytileika 

mannlífsins. Einnig er mikilvægt að margmiðlunarefni samfélagsins sýni margbreytileika 
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og er því nauðsynlegt að fatlað fólk sé meira sýnilegt á þeim vettvangi, án týpískra 

staðalímynda um illmenni, einhvern sem minna má sín eða aðhlátursefni.  

6.3 Tillögur að frekari úrbótum 

Í köflunum hér að ofan hafa verið nefndar nokkrar leiðir til úrbóta til að sporna við 

margþættri mismunun og kerfislægu ofbeldi.Hér að neðan munu höfundar koma með 

frekari hugmyndir að úrbótum sem gætu stuðlað að bættu samfélagi. 

• Lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

• Fullgilda/lögfesta viðauka samnings Sameinuðu þjóðunna um réttindi fatlaðs fólks. 

• Sníða lög og reglugerðir um nauðung og þvingun að fötluðum börnum jafnt og 

fötluðu fullorðnu fólki. 

• Innleiða algilda hönnun sem snýr að því að umhverfi sé hannað til þess að henta 

margbreytileika án þess að ákveðnir hópar þurfi sérstaka aðlögun. 

• Veita fötluðu fólki á öllum aldri fjölbreyttara val um þjónustuúrræði (t.d. val um 

NPA eða búsetuþjónustu). 

• Veita fötluðum börnum og foreldrum þess viðeigandi fræðslu um réttindi barnsins 
frá fæðingu/greiningu skerðingar. 

• Fræða samfélagið um áhrif og afleiðingar fordóma og beins/óbeins ofbeldis fyrir 
fötluð börn og fjölskyldur þeirra. 

• Fræða þjónustuveitendur um valdastöðu sína og möguleg áhrif hennar 

• Veita fötluðu fólki á öllum aldri vettvang til þess að segja frá eigin upplifun af 
misrétti. 

• Tryggja aðkomu fatlaðra barna að öllum ungmennaráðum. 

• Tryggja að kynfræðsluefni sé aðgengilegt og auðskilið, að það birti fatlaða líkama 
bæði í orði og myndrænt, líkt og ófatlaða líkama. 

• Tryggja að kynfræðsluefni útiloki ekki kynverund fatlaðs fólks og reynsluheim þess 
á því sviði. 

• Veita fötluðu fólki tækifæri til þess að vera sýnilegra í samfélaginu og stuðla 
þannig að viðhorfsbreytingu. 
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7 Lokaorð  

Eins og kom fram í inngangi gerum við, sem höfundar, okkur grein fyrir forréttindastöðu 

okkar sem hvítar, ófatlaðar, gagnkynhneigðar konur. Við veltum því oft fyrir okkur við 
vinnslu verkefnisins, hvort við værum réttu manneskjurnar til þess að fjalla um þetta efni 

þar sem að við höfum ekki upplifað misréttið sem birtist í þessu verkefni sjálfar. Okkur 

þykir mikilvægt að fatlað fólk fái tækifæri til þess að segja frá eigin upplifun og reynslu og 
nýttum því frásagnir fatlaðs fólks í verkefninu. Við gerum okkur þó grein fyrir því að þau 

tækifæri sem bjóðast fötluðu fólki eru af skornum skammti. Þar sem við búum yfir þeim 

forréttindum að hafa kost á að skrifa þetta verkefni ákváðum við að nýta þennan vettvang 

til þess að vekja athygli á viðfangsefninu. 

Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á misréttið sem fötluð börn verða fyrir í 

daglegu lífi. Úrvinnsla verkefnisins leiddi í ljós að fötluð börn geta orðið fyrir margþættri 
mismunun og kerfislægu ofbeldi í flest öllum athöfnum daglegs lífs, þó birtingarmyndir 
þess séu ekki alltaf öllum skýrar. Okkur þótti oft erfitt að greina á milli hvaða 

birtingarmyndir falla undir margþætta mismunun annars vegar og kerfislægt ofbeldi 

hinsvegar þar sem dæmin hefðu oft geta fallið undir bæði.  

Höfundar telja of lítið verið fjallað um margþætta mismunun og kerfislægt ofbeldi 
gagnvart fötluðum börnum í þroskaþjálfanámi og telja ábótavant. Við munum starfa með 

fötluðu fólki í framtíðinni og verðum að vera meðvitaðar um þetta misrétti, til þess að 

geta spornað við og dregið úr mismunun, ofbeldi og misbeitingu valds.  

Höfundum er ljóst eftir vinnuna við verkefnið að fötluð börn fá ekki tækifæri til þess 

að segja frá eigin skoðunum og upplifun og eru raddir þeirra frekar þaggaðar niður. Í stað 
þess að þagga niður raddir þeirra sem verða fyrir mismunun, ætti að valdefla fólk og veita 

þeim vettvang til þess að segja frá reynslu sinni, þar sem það er í bestu stöðunni til þess 
að upplýsa almenning um stöðu sína. 
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