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Ágrip 

Í þessu verkefni er skoðað hvernig margþætt mismunun birtist í lífi fatlaðs fólks sem 

skilgreinir sig sem hinsegin og áhrifin sem það óumflýjanlega hefur á líf þess. Fjallað verður 

um málefnið út frá fræðum og kenningum m.a. um fötlun, femínisma, öráreitni, 

gagnkynhneigðarhyggju og skaðandi staðalmyndum sem hafa náð að festa sig í sessi í 

samfélaginu. Þá munum við einnig skoða hið svokallaða Klaustursmál í samhengi við 

umfjöllunina og hvernig margþætt mismunun birtist í því máli. Í verkefninu verður leitast við 

því að skoða hvernig samfélagið, bæði meðvitað og ómeðvitað, mismunar þessum hópi fólks 

á grundvelli fötlunar og kynhneigðar eða kynvitundar. Með þessu móti verður þessi hópur 

fólks enn frekar jaðarsettur í samfélaginu og rödd þeirra viljandi lækkuð. Mikilvægt er að 

skoða samtvinnun þess að vera fötluð manneskja og hinsegin, og áhrifin sem samtvinnunin 

skapar í stað þess að horfa á þessi tvö málefni sitt í hvoru lagi.  



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip .................................................................................................................................3 

Formáli ..............................................................................................................................5 

Inngangur ..........................................................................................................................6 

1 Fötlun .........................................................................................................................8 

2 Hinsegin .................................................................................................................... 11 

3 Fordómar .................................................................................................................. 13 

3.1 Ableismi ........................................................................................................................ 13 

3.1.1 Öráreitni ................................................................................................................ 16 

3.1.2 Sýnileiki .................................................................................................................. 17 

3.2 Gagnkynhneigðarhyggja ............................................................................................... 19 

3.3 Kynjatvíhyggja ............................................................................................................... 20 

3.4 Kynrænt sjálfræði ......................................................................................................... 22 

4 Margþætt mismunun ................................................................................................ 25 

4.1 Samtvinnun ................................................................................................................... 25 

4.2 Femínismi og fötlun ...................................................................................................... 30 

4.3 Margþætt mismunun hinsegin fatlaðs fólks................................................................. 33 

4.3.1 Klaustursmálið ....................................................................................................... 35 

Umræður ......................................................................................................................... 39 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 43 



5 

Formáli 

Í gegnum námsferil okkar hafa hinsegin málefni reglulega komið við sögu í ýmsum 

verkefnum og ritgerðum. Á öðru ári sátum við fyrirlestur um margþætta mismunun og fórum 

báðar af honum virkilega spenntar fyrir viðfangsefninu. Þegar velja átti ritgerðarefni 

lokaverkefnis fannst okkur rökrétt framhald að halda áfram á sömu braut. Samtvinnun 

skerðingar og þess að vera hinsegin fannst okkur mikilvægt umfjöllunarefni vegna þess að 

kynhneigð og kynvitund fatlaðs fólk hefur verið þögguð niður í langan tíma og er enn. 

Leiðsagnarkennari okkar við gerð þessa verkefnis var Freyja Haraldsdóttir, þroskaþjálfi, 

kynjafræðingur og aktívisti. Viljum við þakka henni kærlega fyrir góða leiðsögn og fyrir að 

hafa sýnt okkur umburðarlyndi í verkefnavinnunni. Hún sýndi verkefni okkar mikinn áhuga, 

veitti okkur góða hjálp við heimildaöflun sem undirstrikaði raddir fatlaðs fólks og upplifun 

þess. Einnig viljum við þakka Rósu Maríu Níelsdóttur fyrir að vera stoð okkar og stytta í 

náminu. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, https://www.hi.is/haskolinn/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 hafa lagt okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. 

 

Reykjavík, 10. maí 2019 

 

Kristín Hulda Þórhallsdóttir 

Þóra Kristín Reinharðsdóttir 
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Inngangur  

Þegar kemur að málefnum fatlaðs fólks í samfélaginu er fötlun þeirra eða skerðing oftar en 

ekki gerð að miðpunkti umræðunnar. Orðræða sem snýr að fötluðu fólki tengist því aðallega 

hvað það getur eða hvað það getur ekki sökum skerðingar. Þegar slík umræða fær stöðugt 

byr undir vængi gleymist oft að hugsa út í það að margt annað hefur áhrif á manneskjuna 

heldur en skerðing hennar.  

Í gegnum tíðina hefur kynverund fatlaðs fólks að stórum hluta verið hunsuð eða gert ráð 

fyrir að hún sé ekki til staðar. Fatlað fólk, líkt og annað fólk, skilgreinir kynhneigð, kynvitund 

og kyngervi ólíkt. Oft er fötlun og kynverund álitin og sett fram sem tveir aðskildir þættir í lífi 

fólks. Litið er svo á að þessir þættir séu ekki samrýmanlegir og stangist jafnvel á hvor við 

annan. Samkvæmt Justine Egner (2018), prófessor í félagsfræðum, er skortur á rannsóknum 

þegar kemur að fötlun og kynverund. Enn frekar skortir rannsóknir sem beina sjónum sínum 

að samtvinnun fötlunar og kynverundar og lítið er um fræðileg gögn á því sviði (Egner, 2018). 

Hægt er að sjá ýmislegt sameiginlegt á milli fötlunar og þess að vera hinsegin sem skapar 

sérstaka tengingu á milli þessara tveggja hópa. Báðir hópar eiga að baki sögu af kúgun og 

mismunun, óaðgengi í pólitískum rýmum, og átökum á milli þess að vilja vera metnir sömu 

verðleikum og aðrir einstaklingar en í senn stoltir af fjölbreytileika sínum (Pieri, 2018). Ef 

einstaklingur er hinsegin og fatlaður er nær óumflýjanlegt að þessi tvö auðkenni samtvinnist 

ekki í lífi hans. 

Í þessu verkefni munum við kanna tenginguna á milli fötlunar og þess að vera hinsegin, 

og hvernig sú tenging gerir fólk fremur berskjaldað fyrir margþættri mismunun. Einnig er 

tilgangur þess að kanna og skoða reynslu hinsegin fatlaðs fólks. Í fyrri hluta verða hugtök eins 

og fötlun og hinsegin skilgreind betur til að dýpka skilning lesandans og hvernig fordómar 

birtast í lífi fólks innan þessara hópa. Fjallað verður um hugtakið fötlun út frá mismunandi 

sjónarhornum fötlunarfræða og stuttlega rýnt í hinsegin sögu á Íslandi. Í seinni hluta verður 

sjónum beint að margþættri mismunun, hvernig hún lýsir sér og hvernig mögulegar 

birtingarmyndir hennar geta litið út. Í því samhengi munum við einnig snerta á hinu nýlega 

Klaustursmáli og hvernig það er skýrt dæmi um margþætta mismunun gagnvart jaðarsettum 

hópum. 

Heiti verkefnisins er tilvitnun í Báru Halldórsdóttur, hinsegin fatlaða konu sem hefur 

orðið fyrir margþættri mismunun og fordómum eftir að hún steig fram sem uppljóstrarinn á 

Klaustri í desember 2018. Okkur þótti orð Báru lýsandi fyrir efni ritgerðarinnar og tákna 

mikilvægi þess að fjalla um þessi málefni. 

Við sem höfundar þessa verkefnis erum hvítar ófatlaðar gagnkynhneigðar konur. Við 

gerum okkur grein fyrir því að forréttindin sem við búum við hafa hjálpað okkur að komast í 
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þá stöðu að geta skrifað um þetta efni. Við munum ekki geta að fullu sett okkur í spor þeirra 

jaðarsettu hópa sem verkefnið beinir sjónum sínum að en þökkum fyrir tækifærið að fá að 

reyna að dýpka skilning okkar og fræða aðra. Í ljósi þess var reynt eftir bestu getu að hafa 

raddir hinsegin fatlaðs fólks í forgrunni í verkefninu. Fræðilegar heimildir og frásagnir fatlaðs 

fólks af sínum upplifunum voru því hafðar að leiðarljósi við gerð þessa verkefnis. 
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1 Fötlun 

Hugtakið fötlun hefur breytilega merkingu eftir því hvernig sjónarhorni er varpað á það. 

Fötlun í dag táknar ekki endilega það sama og fötlun fyrir 50 árum. Fötlun var ekki opinbert 

hugtak yfir fólk með ólíkar skerðingar hér á landi fyrr en það var fest í lög um málefni fatlaðra 

(1983). Þetta voru fyrstu lögin sem skilgreindu fötlun og fatlað fólk sem fjölbreyttan hóp 

fólks með líkamlegar og/eða andlegar skerðingar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann 

Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013).  

Fram að áttunda áratug síðustu aldar var nær eingöngu litið á fötlun út frá sjónarhorni 

læknisfræðinnar. Kallast þetta sjónarhorn einfaldlega læknisfræðilega sjónarhornið og það 

einskorðast við andlegar eða líkamlegar skerðingar fatlaðs fólks. Skerðingin er álitin 

persónulegur harmleikur í lífi fólks. Þetta spilaði stórt hlutverk í lífi einstaklingsins sem gerði 

það að verkum að einblínt var á skerðingu fremur en einstaklinginn sjálfan. Aðaláherslan var 

lögð á þá þætti sem myndu lækna eða draga úr skerðingunni s.s. umönnun, greining, ráðgjöf, 

meðhöndlun og endurhæfing. Litið var á skerðinguna sem vandamál sem nauðsynlega þurfti 

að laga (Aðalbjörg Traustadóttir, 2018; Baril og Trevenen, 2014). Fatlað fólk stóð í 

réttindabaráttu og mótmælti þessari illu meðferð á fötluðum einstaklingum. Sú 

réttindabarátta, ásamt fleiri ástæðum, leiddi til þess að nýtt sjónarhorn í fötlunarfræði leit 

dagsins ljós, sem kallast breska félagslega líkanið (Aðalbjörg Traustadóttir, 2018). 

Breska félagslega líkanið horfir til þess að fólk með skerðingar er fatlað af samfélaginu og 

að fötlun sé afleiðing af félagslegu skipulagi samfélagsins sem gerir ekki ráð fyrir fötluðu 

fólki. Horft er til samspils einstaklings með skerðingu og umhverfisþátta og þróast því 

fötlunin með óaðgengilegu umhverfi (Rannveig Traustadóttir, 2006). Mikið hefur verið fjallað 

um kosti og galla við þetta sjónarhorn á fötlun. Einn helsti gallinn er talinn vera sá að líkaninu 

tekst illa að taka tillit til margþættrar mismununar gagnvart fötluðu fólki. Femínistar, meðal 

annarra, líta svo á að aðskilnaður á milli einkalífs og almannarýma sé lykilatriði við að útskýra 

vanrækslu ýmissa málefna fatlaðs fólks eins og hunsun á kynverund. Þeir spyrja einnig þá 

spurningu afhverju breska félagslega líkanið forðist umfjöllun um huglæga reynslu fatlaðs 

fólks, þar á meðal hvernig þeir upplifa líkama sinn. Sumar fatlaðar konur upplifðu lítið 

svigrúm til að tjá upplifun á líkama þeirra, það væri ekki pláss fyrir að ræða um reynslu af 

skerðingu heldur væri þrýstingur að tala einungis um félagslegar hindranir (Mallett og 

Runswick-Cole, 2014). Er þá gagnrýnin sú að persónuleg reynsla fatlaðs fólks af skerðingum 

sínum sé þögguð niður þó að skerðingin geti hamlað einstaklinginn að eitthverju leyti í 

daglegu lífi óháð umhverfinu (Brynhildur G. Flóvenz, 2019). 

Seinasta sjónarhornið sem fjallað verður um er norræna tengslasjónarhornið á fötlun. 

Þetta er félagslegt sjónarhorn sem hefur rutt sér rúms á Norðurlöndum og er fötlun þá talin 



9 

vera samverkandi þættir á milli umhverfis og skerðinga, og ósamræmis þar á milli (Aðalbjörg 

Traustadóttir, 2018). Þróun fötlunarfræðinnar og réttindabaráttu fatlaðs fólks á 

Norðurlöndum hefur haft mikil áhrif á tilvist víðtækrar velferðarþjónustu. Ákvæði um velferð 

byggjast á þeirri skoðun að mannréttindi eigi við um alla, þá auðvitað fatlað fólk líka. Í Noregi 

var því haldið fram að þörf væri á að breyta áherslum í fötlunarfræði en í stað þess að leggja 

áherslu á hvernig á að breyta fötluðu fólki svo að það geti lifað betra lífi í samfélaginu var 

lögð áhersla á að breyta umhverfinu svo það hentaði betur þörfum fatlaðs fólks. Munurinn á 

félagslegu sjónarhornunum er því sá að breska líkanið tekur ekki tillit til líðan né líkama 

fatlaðs fólks en norræna sjónarhornið horfir á samspil umhverfis og skerðinga (Mallett og 

Runswick-Cole, 2014). Þessi sjónarhorn eiga þó það sameiginlegt að taka gagnrýna afstöðu til 

læknisfræðilega sjónarhornsins á fötlun (Aðalbjörg Traustadóttir, 2018).  

Norræna tengslasjónarhornið birtist víða í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Áherslan er lögð á þau siðferðilegu gildi sem búa að baki 

mannréttindasamningnum og kemur það skýrt fram í t.d. formálsorðum (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2019). Formálinn hefst á því að taka það fram að ríkin sem eiga aðild að 

samningnum „sem minnast meginreglna, sem kunngerðar eru í sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, þar sem meðfædd göfgi og verðleikar og jöfn og óafsalanleg réttindi allra manna 

eru viðurkennd sem hornsteinn frelsis, réttlætis og friðar í heiminum“ (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Samningurinn felur helst í sér bann við 

mismunun og stuðla að jafnrétti. Skyldur ríkisins er því að gera fötluðu fólki kleift að njóta 

þeirra réttinda sem ófatlað fólk nýtur í samfélaginu (Brynhildur G. Flóvenz, 2019). Seinna í 

verkefninu verður fjallað nánar um ákvæði samningsins um fatlaðar konur og aðgengi. 

Þó að hér sé stiklað á stóru um sjónarhorn á fötlun er þó rétt að minnast á 

réttindabaráttu fatlaðs fólks út frá nýlegri kenningum. Crip theory er kenning sem lítur á 

fötlun sem raunhæfa sjálfsmynd og á að vera viðurkennd og fögnuð sem slík. Crip theory 

viðurkennir mikilvægi samtvinnunar þ.e.a.s. fötlunar og öðrum jaðarsettum félagslegum 

stöðum sem viðkomandi getur tilheyrt. Með því er viðurkennt útskúfun fjölbreyttra hópa frá 

fötluðu fólki í gegnum söguna t.d. hinsegin fatlað fólk. Innbyrðing kúgunar hjá þeim 

einstaklingum er afleiðing útskúfunarinnar (Williams, e.d.).  

Samfélagsmiðlar hafa átt stóran þátt í að raddir almennings heyrist. Lawrence Carter-

Long setti af stað herferð árið 2016 þar sem hann leggur áherslu á mikilvægi þess að nota 

orðið „disabled“ í orðræðunni. Hann útskýrir hvernig fólk hefur forðast að nota þetta orð og í 

stað þess sagt „people with disability“, „special needs“, „handicapable,“, „physically or 

mentally challenged,“ eða „diffrently abled,“. Carter-Long skrifaði fyrst um þetta á 

samfélagsmiðlinum Twitter undir myllumerkinu #SayTheWord. Þar skrifar hann „don‘t be 
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afraid of the word #Disabled. Say it. Own it. Organize around it. As long we‘re kept seperate, 

we‘ll *never* be equal. #SayTheWord“ (Disabled Spectator, e.d.). 

Árið 2016 fengu færslurnar hans á Twitter meiri umfjöllun eftir að Barack Obama, forseti 

Bandaríkjanna, hélt ræðu þar sem hann fjallaði um jaðarsetta hópa og minntist ekki á fatlað 

fólk. Það sýndi hversu mikla vanrækslu fatlað fólk verður fyrir. Fatlað fólk hefur nýtt sér 

myllumerkið til að opna umræðuna um rétta orðræðu um fatlað fólk (Disabled Spectator, 

e.d.). 
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2 Hinsegin 

Skilgreiningin á orðinu hinsegin (e. queer) er manneskja sem er ekki gagnkynhneigð eða 

fellur ekki inn í hugmyndir um hefðbundið kyn eða kynhlutverk. Orðið hinsegin er því 

regnhlífarhugtak yfir margar mismunandi kynhneigðir og kynvitundir. Ekki er vitað 

nákvæmlega hvenær orðið fór að vera notað í þessari merkingu á Íslandi en það hefur verið 

allavega frá árinu 2000, jafnvel aðeins fyrr (Hinsegin frá ö til a, e.d.-a). Hópar sem falla undir 

hinsegin regnhlífina eru t.a.m. samkynhneigðir, tví- og pankynhneigðir, intersex fólk, 

transfólk, kynsegin fólk ásamt fleiri einstaklingum. 

Í Bandaríkjunum og öðrum enskumælandi löndum var orðið queer notað í mörg ár sem 

niðrandi orð um hinsegin einstaklinga og oft notað sem móðgun eða meiðyrði. Hinsegin 

samfélagið tók valdið í sínar hendur og breytti merkingu orðsins úr neikvæðri yfir í jákvæða. 

Þetta áður gildishlaðna hugtak þróaðist yfir í tákn fyrir sameiningu hinsegin fólks og 

tilfinninguna að tilheyra fjölbreyttu samfélagi. Hinsegin fólk fór að kalla sig queer og gerði 

það með stolti. Kúguninni var mótmælt og kröftugt afl myndaðist innan hinsegin 

samfélagsins (Drummond og Brotman, 2014). Svipaða sögu má segja um Ísland. 

Líkt og queer var notað í neikvæðum tilgangi í Bandaríkjunum þá var var orðið hinsegin 

líka neikvætt í merkingu hérlendis. Hinsegin var oftast notað yfir samkynhneigða karlmenn 

og þótti niðrandi, enda var mikil stimplun í kringum samkynhneigða og aðra hinsegin 

einstaklinga á árum áður. Á áttunda áratugnum var talað meira og opinskár um 

samkynhneigð karlmanna sem getur mögulega útskýrt hvers vegna þeir urðu frekar fyrir 

árásum fjölmiðla sem og almennings. Orðinu hinsegin fylgdi oft orðið kynvillingur en bæði 

þessi orð voru notuð í fordæmandi tilgangi um þennan hóp fólks (Ásta Kristín 

Benediktsdóttir, 2014). 

Eins og hér áður hefur komið fram hefur hinsegin verið notað sem regnhlífarhugtak síðan 

um síðustu aldamót. Orðið náði að festa sig í sessi og komst í talsmáta hjá fólki sem gerði það 

að verkum að merking orðsins tók að þróast yfir í jákvæðari merkingu. Ásta Kristín 

Benediktsdóttir, doktorsnemi í íslenskum bókmenntum, telur tvær meginástæður liggja þar 

að baki. Í fyrra lagi var umræða um samkynhneigð og hinsegin málefni orðin opinskárri og 

jákvæðari á nýrri öld. Í seinna lagi fékk sýnileikahátíð hinsegin fólks nafnið Hinsegin dagar í 

Reykjavík árið 1999. Hátíðin hafði verið haldin undir öðrum formerkjum fram að þeim tíma 

og hún fékk mikla athygli fjölmiðla um þetta leyti (Ásta Kristín Benediktsdóttir, 2014). 

Ekki má gleyma stóru skrefi sem var tekið árið 2009. Samtökin ´78 sem kölluðu sig Félag 

homma og lesbía á Íslandi lögðu fram þá tillögu að breyta nafni félagsins. Lagt var til að í stað 

þess að kenna sig eingöngu við homma og lesbíur myndi félagið framvegis kenna sig við 

hinsegin fólk. Með tillögunni fylgdu þær ástæður að þetta væri til þess að félagsmenn hefðu 
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nú einn ákveðinn samnefnara, aukna samstöðu, ásamt því að fólk hefði þann valkost að finna 

sér stað innan félagsins á eigin forsendum. Samtökin ´78 heita því nú Félag hinsegin fólks á 

Íslandi (Samtökin ´78, 2009).  

Við lok þessa kafla teljum við það viðeigandi að nefna mikilvægi lagalegrar réttarstöðu 

hinsegin fólks, sem og annarra jaðarsettra hópa. Fyrir hinsegin fólk skiptir það sköpum að lög 

og reglugerðir skapi þeim réttindi og frelsi til jafns við aðra. Ef slík lög eru ekki til staðar eða 

ekki nógu vel orðuð, skapar það færi til mismununar sem ekki er hægt að bregðast við vegna 

vankanta í orðræðu. Menning og saga hinsegin fólks er ekki síður mikilvæg í baráttunni fyrir 

auknum réttindum. Það getur verið gríðarlega mikilvægt vopn í baráttu fyrir réttlæti, auk 

þess sem sagan og menningarlegt gildi getur styrkt sjálfsmynd hinsegin einstaklinga. Þegar 

sögur og raddir hinsegin fólks fá að heyrast mótmælir samfélagið þögguninni sem átti sér 

stað í fjölda ára. Þegar raddirnar eru þaggaðar og andlitin verða ósýnileg er kúguninni 

viðhaldið. Í sögunni getur fólk litið til baka yfir þá sigra sem forverar þeirra unnu og með 

þeim hætti einnig komið í veg fyrir sjálfsfyrirlitningu með stolti (Íris Ellenberger, Ásta Kristín 

Benediktsdóttir og Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 2017). Þegar raddir hinsegin fólks fá vettvang 

til að heyrast, er vinnan við það að uppræta fordóma hægt og rólega að eiga sér stað. 
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3 Fordómar 

Í þessum kafla verður farið yfir hina ýmsu fordóma sem birtast í lífi hinsegin fatlaðs fólks. 

Gerð verður grein fyrir fötlunartengdum fordómum sem og fordómum gagnvart hinsegin 

fólki á grundvelli kynhneigðar og kynvitundar þeirra. Reynt verður eftir bestu getu að flétta 

saman umræðu um þessa fordóma þó að oft verði fjallað um þá sína í hvoru lagi. 

Nauðsynlegt er að skoða og kryfja þessa fordóma til þess að fá betri skilning á þeim. Þessir 

fordómar liggja að miklu leyti á bakvið þá margþættu mismunun sem hinsegin fatlað fólk 

verður fyrir.  

3.1 Ableismi 

Ableismi (e. ableism) er mismunun á grundvelli fötlunar og sú hugmyndafræði að ófötluð 

manneskja sé hið eðlilega form manneskjunar og þ.a.l. er ófatlaður einstaklingur hærra 

settur í samfélaginu en fatlaður einstaklingur. Fötlun er tengd í samfélagslegu samhengi við 

slæma heilsu, óvinnufærni og ósjálfstæði (McLean, 2011). Erfitt hefur reynst að finna íslenskt 

orð sem nær utan um þá kerfisbundnu kúgun sem ableismi er. Ableismi hefur stundum verið 

þýtt sem hæfishroki en það hugtak hefur ekki náð að festa sig almennilega í sessi. Það má 

velta vöngum yfir þeirri þýðingu og mögulegum þýðingum í framtíðinni. Við höfum því 

ákveðið að tala um ableisma vegna þess að endurspeglunin á orðinu er skýr og fatlaðir 

einstaklingar hérlendis hafa einnig notast mest við það hugtak. 

Ableismi nær utan um fordóma og mismunun gagnvart fólki með skerðingar t.d. 

hreyfihömlun, þroskahömlun, blindu, döff1, einhverfu og geðraskanir, sem og langvarandi 

veikindi. Ableismi getur birst með ýmsum hætti þar sem skerðingar eru ólíkar. Þær geta verið 

meðfæddar, afleiðingar slysa eða veikinda og þ.a.l. eru áhrif ableisma mismunandi fyrir líf 

hvers og eins (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014). Ófatlað fólk á oft 

erfitt með að setja sig í spor fatlaðs fólks og gerir þannig ekki ráð fyrir því að aðstæður og 

aðgengi henti ekki öðrum en þeim sjálfum. Þar af leiðandi skapast hindranir á réttlátri 

þátttöku í samfélaginu fyrir margt fatlað fólk (McLean, 2011).  

Ableismi er einnig þær hugmyndir, venjur, stofnanir og félagsleg samskipti sem ófatlað 

fólk hagnast á og verður þá fatlað fólk jaðarsett og að mestu ósýnilegt í samfélaginu. Sumir 

                                                      

 

 

 

1 heyrnarlaust fólk sem talar táknmál 
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fræðimenn hafa litið svo á að ófatlað fólk eigi það til að kenna skerðingum fatlaðs fólks um 

vandamál sem það verður fyrir í daglegu lífi, þó að fatlaði einstaklingurinn upplifi það ekki 

sem slíkt. Réttindabarátta í áratugi hjá t.d. konum og hinsegin fólki hefur sýnt fram á að 

konur eru stoltar af því að vera konur, og hommar og lesbíur eru stolt af kynhneigð sinni. 

„But throughout the disability movement we are much more likely to hear people with 

disabilities talking about pride in themselves despite their disability. Internalized oppression 

is not the cause of our mistreatment; it is the result of our mistreatment. It would not exist 

without the real external oppression that forms the social climate in which we exist” 

(Campbell, 2009).  

Fatlað fólk hefur tjáð sig um að skerðingin sjálf getur verið óþægileg, truflandi, þreytandi 

og jafnvel sársaukafull en aðaluppspretta skaðans sem þau verða fyrir er utanaðkomandi 

áreiti. Þegar barn fæðist í heiminn og er með skerðingu byrjar það að finna fyrir neikvæðum 

áhrifum frá barnæsku. Um leið og einstaklingur fær greiningu um skerðingu, fer hann að lifa 

með ableisma. Mikilvægt er að velta fyrir sér hversu skaðleg innbyrðing ableisma og kúgunar 

er fyrir fatlað fólk. Innbyrðing ableisma (e. internalized ableism) getur verið virkilega 

hamlandi fyrir einstaklinginn, sjálfsmyndin verður ýmist brotin eða er lítil sem engin. Fötluð 

manneskja getur liðið á milli steins og sleggju og upplifað innri átök. Sumir reyna sitt allra 

besta til þess að vera eins „ófötluð“ og þau mögulega geta t.d. með því að reyna að fela 

skerðingu sína. Lífsgæði fatlaðs fólks skerðast þá til muna þar sem efasemdir um hæfni til að 

gefa af sér til samfélagsins verður að raunveruleika þegar innbyrðing ableisma á sér stað 

(Campbell, 2009).  

 Hugmyndin um hið eilífa barn er fyrirfram ákveðin hugmynd sem margir hafa um 

fatlað fólk. Hugmyndin byggist á því að fatlað fólk geti ekki tekið sjálfstæðar ákvarðanir um 

eigið líf og er þeim því ekki gefin tækifæri til þess að takast á við fullorðinshlutverkið (Kristín 

Björnsdóttir og Kristín Stella L’orange, 2014). Sem dæmi má nefna að fólki með 

þroskahömlun er oft ekki treyst fyrir því að vita hvað það vill. Staðalmyndin um hið eilífa 

barn er ítrekað stimpluð á þennan hóp fólks og ekki gert ráð fyrir því að það sé hæft til að 

eiga í ástarsamböndum. Því er ekki borin virðing fyrir kynverund þeirra og jafnvel sagt að það 

hafi ekki vitsmuni til að greina á milli hverjir eru elskhugar, vinir eða kunningjar (Kristín 

Björnsdóttir, 2011).  

Þessi staðalmynd af fötluðu fólki er ableismi vegna þess að ófatlað fólk fær að þróast 

óáreitt í gegnum kynþroskann og þroskast í fullorðinshlutverkið án þess að réttlæta það fyrir 

samfélaginu. Sjaldan er ætlast eða gert ráð fyrir því að ungt fatlað fólk eigi heima í stöðluðu 

formi fullorðinsáranna eins og að vera í ástarsambandi, fara í framhaldsnám eða eignast 

börn. Fólk gerir ekki ráð fyrir því að fatlað fólk sé með sömu langanir og ófatlaðir jafningjar 

þess, það er því sjaldan spurt sömu spurninga. Kynvitund er mikilvægt umhugsunarefni fyrir 
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ungt fólk og er hluti af því að taka skref í átt að fullorðinsárum. Samfélagið ætlast ekki þess 

sama af fötluðu fólki (Slater, Haraldsdóttir og Ágústsdóttir, 2018).  

Ableismi hefur ekki verið mikið í umræðu fyrr en á síðastliðnum árum. Hugtakið er orðið 

mun sýnilegra í notkun og má segja að vitundarvakning hafi orðið á þeirri kerfisbundnu 

andúð sem hugtakið lýsir. Fatlaðar konur á Íslandi hafa verið að fræða og upplýsa aðra á 

samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum um hvaða þýðingu ableismi hefur fyrir þær. Til að mynda 

var viðtal við Ingu Björk Margrétar Bjarnadóttur á útvarpstöðinni Útvarp 101 þar sem hún 

fræddi hlustendur um ableisma. Hún nefndi dæmi um að vissulega væri stór partur af 

ableisma tengt óaðgengi fatlaðs fólks í samfélaginu en hún sagði að erfiðast væru viðhorfin 

gagnvart fötluðu fólki. Hún talaði um hversu leiðinleg tilhneiging það væri að hrósa fötluðu 

fólki fyrir hversdagslega hluti, henni hafi t.a.m. verið hrósað fyrir að vera í hælaskóm og með 

varalit. Þá hafi hún fengið að heyra, jafnvel með barnalegum tón, hvað hún væri fín (Útvarp 

101, 2018). Þetta sýnir að mikilvægt er að hlusta á fatlað fólk og bera virðingu fyrir þeirra 

upplifunum af hindrunum í daglega lífi þess. Þegar fólk hugsar um réttindabaráttu fatlaðs 

fólks þá hugsar það um slæmt aðgengi, en hugsar kannski ekki endilega út í viðhorfin sem 

það hefur gagnvart fötluðu fólki. 

Íbúar í hverfi Reykjavíkur eru uggandi yfir fyrirhugaðari byggingu á húsnæði fyrir fólk 

með geðfötlun í þjónustuflokki III.2 Íbúar í hverfinu eru óánægð með að það eigi að byggja 

húsið í umhverfi við barnastarf í hverfinu þar sem þeir eru hræddir við að fólkið sem flytur í 

húsið eigi við fíknivanda að stríða og muni áreita börnin í hverfinu. Íbúarnir sögðu að þeir 

héldu að borgin væri með heildstæða sýn á því hvar fólkið gæti búið en við hlið 

félagsmiðstöðvar væri ekki góður staður. Hefur undirskriftarsöfnun farið af stað til að 

mótmæla uppbyggingunni og hafa um 700 manns skrifað undir hana (Nadine Guðrún Yaghi, 

2019). Ableisminn er augljós í þessu tiltekna dæmi. Mismunun og fordómar eru samþykktir 

vegna þess að ófatlað fólk þekkir ekki þá jaðarsetningu sem þessi hópur verður fyrir (Embla 

Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014).  

Þessi neikvæðu viðhorf gagnvart fötluðu fólki eru, eins og Inga Björk ræddi í 

útvarpsviðtalinu, lituð af ableisma. Almenningur er með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 

geðfatlað fólk og ætlast til að það búi ekki í þéttbýli vegna þess að að það er álitið hættulegt 

                                                      

 

 

 

2 Í þjónustuflokki III eru einstaklingar með geðfötlun. Í flokknum geta einnig verið einstaklingar með geðfötlun 

og fíknivanda en það er ekki alltaf raunin. 
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vegna skaðandi staðalmynda. Mikilvægt er fyrir sveitarfélög að uppræta fordóma sem fatlað 

fólk verður fyrir og auka sýnileika þeirra í samfélaginu. Fatlað fólk á rétt á heimili í hverfum 

borgarinnar til jafns við aðra og er mikilvægt að yfirvöld hugi að mannréttindum fatlaðs fólks 

(Reykjavíkurborg, 2019). 

Reykjavíkurborg er að reyna að koma til móts við eftirspurn og umsóknir um sértæk 

húsnæðisúrræði og voru árið 2017 rúmlega 160 manns á biðlista og allt frá árinu 2008. Fram 

kemur í greinargerð um uppbyggingu sértækra húsnæðisúrræða að borgarráð hefur 

samþykkt að á nýjum íbúðasvæðum verði tryggt að fjölbreytileiki verði hafður að leiðarljósi. 

Þar kemur einnig fram að sértæk húsnæðisúrræði þurfi að vera í öllum hverfum borgarinnar 

eftir hugmyndafræði sem byggir á kenningum um félagsauð og gildi hans í samfélögum þar 

sem uppbygging eigi sér stað (Reykjavíkurborg, 2017). 

Ableismi getur verið ósýnilegur þar sem ekki er jafn augljóst hvernig hann á sér stað 

daglega í lífi fatlaðs fólks. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvenær ableismi á sér stað 

og þarf meiri vitundarvakningu í samfélaginu varðandi hversu skaðlegur hann er í lífi fatlaðs 

fólks (Campbell, 2009). Bára Halldórsdóttir fór í viðtal hjá femínistahreyfingunni Tabú þar 

sem hún ræddi um að vera með ósýnilega skerðingu. Hún talar um viðhorfin sem hún verði 

fyrir og eru þau helst að fólk sé með efasemdir um að hún sé fötluð manneskja. Augngotur 

frá ókunnugu fólki þegar hún leggur í bílastæði fyrir fatlað fólk, skilningsleysi þegar hún 

veikist skyndilega og fordómum innan heilbrigðiskerfisins eru þau dæmi sem hún tekur fyrir. 

Afleiðingar af því er mikil vanlíðan, reiði og fælni við að sækjast eftir aðstoð. Það tók því tíma 

fyrir Báru að átta sig á því að hún mætti skilgreina sig sem fatlaða konu vegna langvarandi 

veikinda sinna. Hún hélt þá að hún væri ekki í því staðlaða formi sem mótað er af 

samfélaginu til að skilgreina sig sem fatlaða manneskju. Hún talar um hversu vel henni er 

tekið í starfi með fötluðu fólki. Mikilvægt hafi verið að spegla sig við aðrar fatlaðar konur og 

gera sér grein fyrir því sem þær eiga sameiginlegt þó ólíkar séu (Freyja Haraldsdóttir, 2016). 

3.1.1 Öráreitni 

Þessi lúmska mismunun sem Bára segir frá, augngotur og skilningsleysi, kallast öráreitni (e. 

microaggression). Með hugtakinu öráreitni er átt við þær hversdaglegu móðganir, hunsanir, 

athugasemdir, umhverfisþætti o.þ.h. sem miðla fjandsamlegum, niðrandi, eða neikvæðum 

skilaboðum í átt að einstakling einungis vegna stöðu hans innan jaðarsetts hóps. Þessi 

skilaboð geta verið í formi orða eða óyrtrar tjáningar s.s. bendinga og augnaráðs. Þau geta 

verið viljandi eða óviljandi en í flestum tilfellum eru skilaboðin dulin og lúmsk og því erfitt að 

benda á áreitið. Einnig getur verið erfitt að benda gerendum á skaðsemi hegðunar þeirra 

(Sue, 2010). Þessi duldu skilaboð geta gert lítið úr upplifunum einstaklinganna og hópnum 
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sem þeir tilheyra. Þau lítilsvirða, ógna og koma því áleiðis að einstaklingarnir séu minna virði 

en aðrir og leggja til að þeir tilheyri ekki meirihlutanum (Sue, 2010). 

Í gegnum tíðina hefur verið algengt að ræða öráreitni út frjá sjónarhorni kynþátta og 

kynþáttafordóma. Á síðustu árum hafa þó aðrir hópar látið í sér heyra og komið því til skila 

að öráreitni snýr ekki bara að kynþætti, heldur tengist þetta hugmyndum um útskúfun, 

lítillækkun og fyrirfram ákveðnum hugmyndum samfélagsins um hvað sé afbrigðilegt eða 

óheilbrigt. Rannsóknir hafa stutt þetta og sýnt fram á að allir jaðarsettir hópar í samfélaginu 

geta orðið skotmark öráreitnis s.s. fatlað fólk, konur, trúarlegir minnihlutahópar og hinsegin 

fólk (Sue, 2010; Keller og Calgay, 2010). 

Öráreitni birtist eflaust í sinni skaðlegustu mynd þegar fólk með góðan ásetning tekur 

þátt í slæmri meðferð á jaðarsettum hópi og gerir sér ekki grein fyrir því (Sue, 2010). „Þau 

sem standa fyrir öráreitni ætla sér ekki endilega að skaða eða taka þátt í jaðarsetningu fólks, 

heldur er öráreitni þvert á móti stundum ætluð sem hrós. Því eru þau sem láta slíkt út úr sér 

jafnvel ómeðvituð um afleiðingar gjörða sinna” (Hinsegin frá ö til a, e.d.-e). Þessi 

hversdagslegu tilfelli geta litið út á yfirborðinu fyrir að vera meinlaus, smávægileg eða 

veigalítil ein og sér. Hins vegar finnur jaðarsett fólk fyrir slíku reglulega og álagið sem það 

verður fyrir eykst vegna samfélagsstöðu þess. Rannsóknir öráreitnis sýna skýrt fram á að 

augljósir fordómar með ætlunum að særa, hafa minna vægi heldur en ómeðvituðu 

fordómarnir. Allt hefur þetta þó marktæk áhrif á sálræna vellíðan einstaklinga sem verða 

fyrir öráreitni (Sue, 2010). 

Góður ásetningur er ekki alltaf nóg. Fólk þarf að vera vakandi fyrir því hvernig það hagar 

sér gagnvart fötluðu fólki. Þetta stafar oftast af fáfræði og þess vegna er mikilvægt að fræða 

fólk um öráreitni og afleiðingar þess. Öráreitni byggð á góðum ásetningi er allt of algeng í lífi 

fatlaðs fólks og hefur slík öráreitni verstu áhrifin. Fatlað fólk fær hrós fyrir að fara út að 

versla, setja á sig farða, ganga í skóla o.s.frv. Orðatiltæki eins og „voðalega ertu dugleg að 

setja á þig varalit” eru algeng eins og Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir sagði í viðtali á 

Útvarp 101. Öráreitni fatlaðs fólks er ableismi og sprottið út af rótgrónum staðalmyndum 

samfélagsins. 

3.1.2 Sýnileiki 

Sýnileika fatlaðs fólks og hinsegin fólks í fjölmiðlum er ábótavant og hafa þessir einstaklingar 

að miklu leyti verið hunsaðir. Þegar hugað er að þeim eru þeir oftar en ekki ofureinfaldaðir 

og litaðir af staðalmyndum og sögur þeirra einhliða. Persónurnar eru sjaldan flókið og 

fjölbreytt fólk með fjöldann allan af mismunandi upplifunum (Egner, 2018). Fatlað fólk er oft 

sett fram sem kynlaust eða án kynhneigðar sem hefur áhrif á hvernig samfélagið lítur á það. 

Einnig er það staðreynd að ófatlaðir leikarar eru oft ráðnir í hlutverk fatlaðra sögupersóna. 
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Þetta hefur verið gagnrýnt af fötluðu fólki sem þykir leikur þeirra oft og tíðum 

óraunverulegur (Kristín Björnsdóttir og Kristín Stella L‘orange, 2014).  

Það er skortur á sýnileika hinsegin fatlaðs fólks í sjónvarpsefni. Það má velta vöngum yfir 

því hvers vegna þessi hópur fær litla sem enga umfjöllun á þeim vettvangi. Þessi hópur er 

stærri en flesta myndi gruna og ekki er erfitt að finna flottar fyrirmyndir bæði hérlendis og 

úti í heimi. Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, Lydia Brown og Embla Guðrúnar Ágústsdóttir 

eru nokkur dæmi um fatlaða hinsegin aktívista sem láta sig málefni hinsegin og fatlaðs fólks 

varða, enda tilheyra báðum hópum. Miðað við hvernig fatlað fólk hefur verið misjafnlega 

túlkað í afþreyingarefni veltum við fyrir okkur hvernig birtingarmynd hinsegin fatlaðrar 

manneskju yrði háttað.  

Um miðjan apríl 2019 komu út þættir á streymisveitunni Netflix sem heita Special. 

Þættirnir eru skrifaðir af Robert O’Connell sem er samkynhneigður fatlaður karlmaður og er 

með Cerebral Palsy3. O’Connell skrifaði bók fyrir nokkrum árum um líf sitt sem 

samkynhneigður fatlaður karlmaður sem varð svo að þáttaröðinni Special (Fernandez, 2019). 

Það sem er merkilegra er að O’Connell leikur aðalhlutverkið sem hann sjálfur í þáttunum. 

Þættirnir falla ekki í þá gryfju staðalmyndar að ráða ófatlaða manneskju í hlutverk fatlaðrar 

persónu. O‘Connell er því líklega einn af þeim fyrstu sem túlkar sjálfur persónu fatlaðrar 

samkynhneigðrar manneskju í sjónvarpi. 

Þættirnir fjalla um ungan karlmann sem er að taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði. Hann 

býr ennþá heima hjá móður sinni en dreymir um að lifa sjálfstæðu lífi, verða ástfanginn og í 

góðri vinnu. Áður en hann byrjar í nýrri vinnu hjá tímariti lendir hann í því óhappi að bíll 

keyrir á hann þegar hann er að ganga yfir götu. Hann slasast lítillega en jafnar sig fljótt á 

slysinu. Þegar samstarfsfélagar hans hjá tímaritinu frétta af slysinu gera þeir allir ráð fyrir því 

að hreyfihömlun hans sé afleiðing slyssins. Hann finnur fyrir létti að þurfa ekki að segja frá 

skerðingu sinni vegna þess að hann vildi ekki vera stimplaður sem fatlaður maður (Dokoza, 

2019). 

O’Connell segir að þetta hafi gerst í raunveruleikanum. Hann lifir opnu lífi sem 

samkynhneigður karlmaður og finnur ekki fyrir miklum fordómum vegna þess, hann finnur 

                                                      

 

 

 

3 Cerebral Palsy er hreyfihömlun og verður sem slík vegna skaða eða áfalls í stjórnstöðvum í heilanum og 

seinkar hreyfiþroskanum í kjölfarið. Skerðingin er margbreytileg og er hreyfihömlunin sem slík misjöfn eftir 

hverjum og einum (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2013). 



19 

aðallega fyrir fordómum vegna skerðingar sinnar. Hann var aldrei óhræddur við að skilgreina 

sig sem samkynhneigðan mann en honum leið eins og að skerðingin væri honum til trafala. 

Slysið hafi verið ákveðin leið í að komast hjá því að skilgreina sig sem fatlaða manneskju. Í 

nokkur ár var þægilegt að lifa frekar sem fórnalamb slyssins en sem fötluð manneskja. Með 

tíð og tíma fór það að vera þreytandi og fór hann að þróa með sér ýmis vandamál t.d. 

fíknivanda. Hann fékk nóg af þessum lygum og skrifaði bók um hvernig það er að vera fötluð 

samkynhneigð manneskja (Fernandez, 2019). 

Í einum þætti segir yfirmaður O‘Connell að hann sé að upplifa innbyrðingu ableisma. Sést 

þá O‘Connell fara heim eftir vinnu og leita sér upplýsinga um þetta hugtak þar sem hann 

hafði aldrei heyrt um það áður (Dokoza, 2019). Innbyrðing ableisma getur haft í för með sér 

mikla vanlíðan og getur hún þróast út í fíknivanda og feluleik með fötlun sína (Campbell, 

2009). O’Connell minnist á að litið hefur verið framhjá fötluðu fólki og litið svo á að 

kynhneigð þeirra væri ekki til staðar. Sú staðreynd hefði haft heilmikil neikvæð áhrif á hann 

sjálfan (Fernandez, 2019).  

3.2 Gagnkynhneigðarhyggja 

Árið 1972 kynnti sálfræðingurinn George Weinberg hugtakið homophobia. Sem 

gagnkynhneigður maður og sálfræðingur var Weinberg þjálfaður í að líta á samkynhneigð 

sem sjúkleika. Öll vandamál samkynhneigðs fólks, hvort sem það var í vinnunni eða á öðrum 

sviðum lífs, voru öll álitin spretta út frá kynhneigð þess. Weinberg hins vegar neitaði þessari 

hugmynd og var ötull stuðningsmaður samkynhneigðra. Weinberg setti nafn á fjandskapinn 

sem samkynhneigðir þurftu að þola og varpaði þar fram þeirri hugmynd að þetta væri 

vandamál sem ætti rætur sínar í félagslegu kerfi. Þar með væri þetta félagslegt vandamál 

sem væri þess vert að vera rannsakað og nauðsynlegt að grípa inn í (Herek, 2004).  

Homophobia hefur ýmist verið þýtt á íslensku sem samkynhneigðarfælni (Jón Ingvar 

Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010) eða kynhneigðarhroki (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2005). Hér eftir verður notast við seinni þýðinguna þar sem hún útilokar 

ekki aðrar kynhneigðir. Kynhneigðarhroki stafar af óraunhæfum ótta og neikvæðum 

viðhorfum gagnvart öðrum kynhneigðum en gagnkynhneigð (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). 

Hann er sú neikvæða hegðun eða viðbrögð sem beinast markvisst að einstakling vegna þess 

að hann er (eða aðrir skynja hann sem) samkynhneigðan (Nadal, Rivera og Corpus, 2010). 

Gagnkynhneigðarhyggja (e. heterosexism) á sér einnig rætur til ársins 1972, samhliða 

upphafi á hugtaki kynhneigðarhroka. Lesbískir femínistar eru sagðir eiga frumkvæði að 

hugtakinu og þeir lýstu því lauslega sem kerfi sem mismunar fólki út frá kynhneigð sinni. Þeir 

líktu þessari mismunun við önnur félagsleg kerfi sem aðgreina á grundvelli kynþátta og kyns. 

Með því að líkja þessu við kynþáttafordóma og kynjamisrétti gerðu þeir fólki kleift að skilja 
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þeirra hlið betur og gagnkynhneigðarhyggju samfélagsins (Herek, 2004). 

Gagnkynhneigðarhyggja felur í sér þá merkingu að mismunun gagnvart hinsegin fólki í 

samfélaginu sé sýnileg og greinileg. Gagnkynhneigð er álitin æðri svo að ekki er gert ráð fyrir 

öðru en gagnkynhneigð í verkum, orðum, uppákomum og áætlunum. Fólk í samkynja 

samböndum er jaðarsett á meðan fólki í gagnkynhneigðum samböndum er fagnað af 

samfélaginu (Nadal o.fl, 2010; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). 

Gagnkynhneigðarhyggjan á sér mörg birtingarform, enda er hægt að færa rök fyrir því að 

hún sé bæði kerfislæg og stofnanabundin. Hún birtist þó helst í skilningsleysi, óþægilegum 

spurningum og gagnkynhneigðri orðræðu (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2010). Dæmi um slíka hegðun er t.d. ef karlmanni er sagt að taka konuna sína með sér á 

viðburð eða samkynhneigður maður er spurður hvort að hann sé með HIV. Þetta eru 

einungis tvö dæmi af mörgum. Í fyrra dæminu er gert ráð fyrir því að maðurinn sé 

gagnkynhneigður þótt engar sannanir séu fyrir hendi. Þetta sendir þau skilaboð að 

gagnkynhneigð sé það eðlilega og allt annað sé það ekki. Í seinna dæminu er einstaklingurinn 

sem spyr að ýta undir þá stimplun að samkynhneigðir karlar séu óábyrgir, afbrigðilegir og 

flestir með HIV. 

Þegar talað er um að gagnkynhneigðarhyggjan sé stofnanabundin er m.a. átt við að í 

ákveðnum stofnunum eru gagnkynhneigð viðmið svo ríkjandi að hinsegin fólki finnst það ekki 

tilheyra heildinni og upplifir sig utangarðs (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2010). Dæmi um slíka stofnun hér á landi er grunnskólastofnunin. Það var ekki fyrr en árið 

2006 að málefni hinsegin nemenda og kynhneigð voru nefnd í aðalnámsskrá. Aðalnámsskrá 

grunnskólanna (2011) er með jafnréttisstefnu þar sem kynhneigð er með í ýmsum 

upptalningum og tekið er fram að nám skuli fara fram um kyn og kynhneigð (Jón Ingvar 

Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). 

3.3 Kynjatvíhyggja 

Nú hefur verið farið yfir hvernig fólk getur upplifað fordóma vegna mismunandi kynhneigðar. 

Í allri þeirri umræðu má hins vegar ekki gleyma að hinsegin fólk er ekki einungis kennt við 

kynhneigðir. Kyn (e. sex), kyngervi (e. gender) og kynvitund (e. gender identity) skipa einnig 

stóran part innan hinsegin regnhlífarinnar og þá koma málefni transfólks við sögu. Alveg eins 

og hugtakið hinsegin, þá er trans svokallað regnhlífarhugtak yfir fólk sem er með kynvitund 

sem samræmist ekki því kyni sem því var úthlutað við fæðingu. Til eru margar þrengri 

skilgreiningar á hvað trans er og því er myndlíking regnhlífar nytsamlegt verkfæri fyrir frekari 

skilning (Davidson, 2007). 

Innan hugtaksins er algengt að hugsa um trans konur og trans karla. Trans karl væri þá 

einstaklingur sem fékk úthlutað kvenkyni við fæðingu en upplifir sig sem karl, og öfugt hjá 
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trans konum (Hinsegin frá ö til a, e.d.-b). Undir trans regnhlífina falla fleiri einstaklingar og þá 

eru það einstaklingar sem skilgreina sig utan tvíhyggju kynjakerfisins. Kynjatvíhyggja (e. 

gender binarism) er sú hugmynd að kynin séu einungis tvö, karlkyn og kvenkyn, og að 

líffræðilegur munur þeirra móti og stjórni síðar eðli einstaklingsins (Sigríður Þorgeirsdóttir, 

2002). 

Þeir einstaklingar sem skilgreina sig hvorki sem karl né konu og þ.a.l. hafna 

kynjatvíhyggjunni, kallast kynsegin (e. genderqueer). Innan kynsegin flórunnar eru líka til 

margar mismunandi skilgreiningar fólks á hvernig það upplifir sig kynsegin. Á meðan sumum 

finnst eins og að kynið þeirra sé flæðandi og flökti á milli karlkyns og kvenkyns (e. 

genderfluid) þá finna aðrir enga tengingu við karlkyn né kvenkyn og vilja ekki á neinn hátt 

tengjast þeim hugmyndum (Keener, 2015). 

Áður en frekari umfjöllun um transfólk og kynjatvíhyggjuna á sér stað, er vert að nefna 

intersex fólk innan hinsegin samfélagsins. Intersex er hugtak sem tengist ekki kynvitund 

heldur meðfæddum líkamlegum einkennum (Intersex Ísland, 2014). Intersex fólk fæðist með 

ódæmigerð kyneinkenni. Kyneinkenni vísa t.d. til litninga, kynkirtla, uppbyggingu kynfæra og 

hormónastarfssemi (Hinsegin frá ö til a, e.d.-c). „Intersex einstaklingar fæðast með einkenni 

sem eru ekki algjörlega karl- eða kvenkyns; sem eru samblanda af karl- og kvenkyns; eða sem 

eru hvorki karl- né kvenkyns” (Intersex Ísland, 2014). Fólk sem er intersex getur líkt og aðrir 

upplifað sig sem karlkyn eða kvenkyn, eða ekki og afneitað því kerfi kynjatvíhyggjunar. Þessi 

langi listi kynvitunda bendir til þess að kynjatvíhyggjan sé ófullnægjandi í nútímasamfélagi. 

Vegna þess hve margslungið kyn og hugmyndir um kyn geta verið er hægt að færa rök fyrir 

því að kerfi kynjatvíhyggju sé hreinlega úrelt. Með þeim rökum er þörf fyrir hönnun á nýju 

kerfi fyrir fólk sem passar ekki inn í hugmyndir kynjatvíhyggjunnar (Keener, 2015). Skaðandi 

kerfi kynjatvíhyggjunnar byrjar áður en að börn fæðast. Flest fólk gerir ekki ráð fyrir intersex 

og trans fólki. Hægt er að taka dæmi um kynjaveislur sem haldnar eru til að fagna kyni. 

 Kynjaveislur (e. gender reveal party) eru sívaxandi tískufyrirbæri á meðal foreldra 

ófæddra barna. Yfirleitt hafa einungis verið haldin steypiboð til að fagna ófæddu barni, óháð 

kyni þess. Kynjaveislurnar eru haldnar með frumlegum hætti til að giska á kyn barnsins 

(Guignard, 2015). Í grein sem transkonan Mila Madison skrifaði, fjallar hún um vandamálin 

sem spretta upp með þess háttar veislum. Hún birtir þá efasemdir um hvort raunhæft sé að 

kynna kyn barnsins áður en það fæðist og segir sjálft frá kynvitund sinni hvernig sem kynfæri 

þess eru. Skiljanlega eru foreldrar spenntir að hitta barnið sitt og deila hamingju sinni með 

öðrum. Vandamálið sé hins vegar að foreldrar setja ákveðnar væntingar er varðar kyn á 

barnið sjálft áður en það fæðist, sem hefur eyðileggjandi áhrif á kynvitund barnsins hvernig 

sem það skilgreinir sig. Mila birtir áhugaverða staðreynd um að eitt af hverju 1500 – 2000 

börnum fæðast intersex og það er næstum því jafn algengt og að eignast rauðhært barn. Það 
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er engin leið að vita hvernig þeirra kynvitund mun þróast. Sama gildir um kynsegin og trans 

fólk, og sama má segja um hvaða kyn sem er. Þó að í flestum tilvikum upplifi barnið sig í 

kyninu sem því var úthlutað við fæðingu eru samfélagsáhrifin slík að þau geta haft neikvæð 

áhrif til langtíma litið (Madison, 2018). 

Transfólk hefur þurft að líða mismunun, að ekki sé hlustað á það og hafa ekki fengið að 

breyta kynskráningu sinni nema eftir langt kynleiðréttingarferli. Þetta ferli getur falið í sér 

ýmis konar aðgerðir eins og brjóstnám eða aðgerðir á kynfærum. Einnig fellur undir þetta 

ferli inntaka á hormónum eins og estrógen eða testosterón (Hinsegin frá ö til a, e.d.-d). Það 

er samt sem áður engin ein leið í gegnum kynleiðréttingarferli, sumir kjósa að sleppa 

aðgerðum og vilja eingöngu nota hormóna á meðan aðrir kjósa t.a.m. að fara í brjóstnám en 

sleppa öðru. Þetta getur því verið mismunandi fyrir hvern og einn. Auk þess er 

kynleiðréttingarferli ekki nauðsyn fyrir allt transfólk.  

Sumu trans og kynsegin fólki líður vel í sínum líkama og vill ekki óþarfa inngrip hormóna 

eða aðgerða. Hins vegar getur það tekið á sálarlífið að fá ekki kynskráningu breytt einungis 

vegna þess að einstaklingur gengur ekki í gegnum kynleiðréttingu. Þess má geta að ekki er til 

nein ákveðin kynskráning fyrir kynsegin einstaklinga þar sem núverandi lög um réttarstöðu 

einstaklinga með kynáttunarvanda gera einungis ráð fyrir tveimur kynjum (nr. 57/2012). Svo 

má ekki gleyma að ekki hefur allt transfólk valkost á kynleiðréttingu. Ástæður þess geta verið 

ýmsar t.d. fjárhagsvandamál, aldur eða lítill/enginn stuðningur frá fjölskyldu. Fólk á að fá að 

skilgreina kyn sitt eins og því hentar, án mismununar og með fullt sjálfræði yfir því. 

3.4 Kynrænt sjálfræði 

Í meginreglum Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að virða 

eigi sjálfræði og sjálfstæði einstaklinga og þ.a.l. virða frelsi þeirra til að taka eigin ákvarðanir. 

Í þessum reglum stendur jafnframt að mismunun sé bönnuð og að virða eigi það sjónarmið 

að fatlað fólk sé ólíkt (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Samningurinn hefur ekki verið lögfestur en hann var fullgiltur hér á landi árið 2016 

(Dómsmálaráðuneytið, e.d.). Það er mikilvægt vegna þess að þá á samningurinn að hafa áhrif 

á þjónustu við fatlað fólk og stefnumótun og því verður Ísland að hafa hann til hliðsjónar. 

Samkvæmt staðalmyndum samfélagsins á fatlað fólk ekki að vera kynverur (Slater o.fl., 

2018) og þ.a.l. ekki að vera með kynhneigð. Margt fatlað fólk fellur ekki inn í þetta fyrirfram 

ákveðna mót um kyngervi og kynverund sem samfélagið ætlast til að það passi í, það er álitið 

kynlaust eða jafnvel óaðlandi. Vegna þess er algengt að litið sé framhjá þessum þáttum í lífi 

fatlaðs fólks þegar kemur að rannsóknum um líf og reynslu þess (Kristín Björnsdóttir, 2011). 

Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir segir staðalmyndir samfélagsins séu það sem veldur 

mestum óþægindum og hindrunum fyrir hana, ekki hjólastóllinn. Hún upplifir baráttu við það 
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að skilgreina sig öðruvísi en samfélagið vill að hún geri. Hún er kölluð tussa fyrir að vilja ekki 

fara heim með ófötluðum karlmönnum af djamminu, því hún á að vera þakklát fyrir að þeir 

vilji hana. Hún segir þetta einnig ýta undir að ófatlaðir karlmenn sem eru í ástarsamböndum 

með fötluðum konum séu stimplaðir. Gert er ráð fyrir að mennirnir geti ekki orðið ástfangnir 

af konu óháð hjólastólnum, hann hljóti að vera með einhvers konar blæti (Erla Björg 

Gunnarsdóttir, 2016). Með þessu er verið að gera lítið úr fötluðum konum og að þær séu 

ekkert meira en verðlaunagripir í augum karlmanna. 

Þegar fatlaðir einstaklingar koma fram og skilgreina sig hinsegin á einn hátt eða annan, 

er verið að ögra þessum fyrirfram ákveðnu hugmyndum um hvernig fatlað fólk á að vera. 

Þegar fatlaður einstaklingur kemur út sem trans fara hugsanir fólks nánast á þann stað að 

efast um getu þeirra til að skilgreina sig og taka ákvarðanir. Fólk hugsar að fötluðu fólki sé 

ekki treystandi fyrir kynrænu sjálfræði. Þessu til stuðnings leiddu niðurstöður rannsóknar frá 

2011 í ljós að heilbrigðisstarfsmenn eru líklegri til þess að taka frekar mark á óskum 

aðstandenda heldur en vilja fatlaðs fólks (Kristín Björnsdóttir, 2011). Þetta undirstrikar 

staðalmyndina um að fatlað fólk passi ekki inn í fullorðinshlutverkið og geti ekki tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir. 

Snemma árið 2019 kynnti Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra drög að frumvarpi til laga 

um kynrænt sjálfræði. Í mars 2019 var frumvarpið svo birt inni á vef Alþingis og verður því 

fljótlega á dagskrá þingsins ef allt fer eins og til er ætlast. Samkvæmt frumvarpinu er 

kynrænt sjálfræði réttur fólks til þess að skilgreina kyn sitt sjálft. Ef frumvarpið er samþykkt 

munu þessi lög miða að því að tryggja að kynvitund einstaklinga njóti viðurkenningar en auk 

þess er lögunum ætlað að standa vörð um rétt einstaklinga til líkamlegrar friðhelgi (Þingskjal 

nr. 1184/149-2018-2019. Frumvarp til laga). Ef þetta frumvarp verður samþykkt og þessi lög 

taka gildi mun það fella niður lög um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda (nr. 

57/2012). Þau lög voru sett til þess að skýra réttarstöðu trans fólks einkum með tilliti til 

stjórnsýslu varðandi breytingu nafns og breytingu á kynskráningu. Þó að aðeins séu 7 ár 

síðan þessi lög tóku gildi hafa þau fljótlega orðið úrelt að ýmsu leyti. Í nýju frumvarpi eru 

núverandi lög gagnrýnd fyrir ónauðsynlega sjúkdómsvæðingu og að líta á transfólk sem 

vandamál. Í frumvarpinu er varpað fram nýrri sýn á málefni trans og intersex fólks sem taka 

mið af breyttum hugmyndum um kyn, kyngervi o.s.frv (Þingskjal nr. 1184/149-2018-2019. 

Frumvarp til laga). 

Útrýming kynjatvíhyggjunnar úr lögum sem varða trans og intersex fólk er rauður þráður 

í gegnum frumvarpið. Í núverandi lögum er gert ráð fyrir því að kynin séu einungis tvö. Þar er 

kynáttunarvandi skilgreindur sem upplifun einstaklings í lengri tíma um að hafa fæðst í röngu 

kyni og óskar að tilheyra hinu kyninu (nr. 57/2012). 6. grein í frumvarpinu fjallar um hlutlausa 

skráningu kyns sem yrðu miklar framfarir í málefnum kynsegin fólks. Þar er tekið fram að 
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opinberir aðilar skulu gera ráð fyrir hlutlausri skráningu kyns á ýmsum skilríkjum og gögnum 

(Þingskjal nr. 1184/149, 2018-2019. Frumvarp til laga). Í núverandi lögum er miðað við 18 ára 

aldur þegar kemur að breyttri kynskráningu og einnig kynleiðréttingarferli (nr. 57/2012). Í 

frumvarpinu er lagt fram að hver sem hefur náð 15 ára aldri hafi rétt á að breyta opinberri 

kynskráningu sinni og skal beina þeirri beiðni beint til Þjóðskrár Íslands. Samhliða því hefur 

umsækjandi rétt á nafnabreytingu (Þingskjal nr. 1184/149, 2018-2019. Frumvarp til laga). Þá 

er nánar fjallað um börn undir 15 ára og rétt þeirra til að breyta kynskráningu sinni með 

fulltingi foreldra. Séu foreldrar á móti óskum barnsins er réttur þess að leggja ósk um 

breytingu á kynskráningu fyrir sérfræðinefnd líkt og í núverandi lögum (nr. 57/2012; Þingskjal 

nr. 1184/149, 2018-2019. Frumvarp til laga).  

Transfólk hefur opinskátt gagnrýnt þann gífurlega langa biðtíma sem fylgir því að breyta 

kynskráningu. Einstaklingur þarf að vera undir eftirliti sérfræðiteymis í a.m.k. 18 mánuði og 

að hafa verið í gagnstæðu kynhlutverki í a.m.k. eitt ár (nr. 57/2012). Fyrir utan 

kynjatvíhyggjuna og sjúkdómsvæðinguna sem umlykur þessi skilyrði þá setur þetta transfólk í 

erfiða stöðu að hafa hvorki nafn né skilríki sem samsvarar kyntjáningu og útliti. Það er ef til 

vill á viðkvæmum stað og er sífellt berskjaldað fyrir því að þurfa að opinbera stöðu sína 

gagnvart ýmsum aðilum (Þingskjal nr. 1184/149, 2018-2019. Frumvarp til laga).  
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4 Margþætt mismunun 

Að mismuna vegna fötlunar þýðir öll útilokun, aðgreining eða takmörkun sem er vegna 

fötlunar. Mismununin hefur þann tilgang að koma í veg fyrir að fatlað fólk hafi mannfrelsi og 

mannréttindi til jafns við aðra, eða að hindra að fatlað fólk geti notið slíkra réttinda. Þetta 

getur verið á öllum sviðum lífs s.s. efnahags-, félags- og menningarmála (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Líkt og fötluðu fólki er mismunað út frá 

jaðarsetningu þess sem fötluð manneskja, þá er öðrum minnihlutahópum líka mismunað 

vegna jaðarsetningu þess s.s. hinsegin fólk og trúarlegir minnihlutahópar. Ef fólk tilheyrir 

fleiri en einum slíkum hóp á það í hættu að vera mismunað út frá mörgum þáttum. 

Margþætt mismunun (e. multiple discrimination) á sér stað þegar einstaklingi er 

mismunað út frá fleiri en einni jaðarsettri félagslegri stöðu (Committee on the Rights of 

Persons with Disabilities, 2016). Jaðarsettir hópar samfélagsins s.s hinsegin og fatlað fólk, 

hafa í gegnum tíðina þurf að þola að vera sett á lægri stall en aðrir þegnar samfélagsins 

vegna félagslegrar stöðu sinnar. Það hefur neyðst til þess að tilheyra á jaðrinum og verið 

mismunað af kerfum samfélagsins. Mismunun vegna fötlunar, skerðingar, kynhneigðar, 

kyngervis og kyntjáningar á sér allt birtingarmyndir af ýmsum toga. Niðurstaðan er oft 

útskúfun, ójöfn meðferð, félagslegt óréttlæti, kúgun og öráreitni.  

4.1 Samtvinnun 

Sojourner Truth var svört kona sem barðist fyrir réttindum kvenna og svartra þræla um miðja 

19. öld. Hún hafði sjálf flúið úr þrælahaldi og varð fljótlega eftir það hluti af stórri hreyfingu 

sem mótmælti þrælahaldi í Bandaríkjunum. Árið 1851 hélt hún ræðu sem hefur orðið fræg 

undir heitinu ‘Ain‘t I a woman?’ Í ræðunni útskýrði hún stöðu sína sem svört kona og 

fyrrverandi þræll. Hún svaraði karlmönnunum sem höfðu ávallt haldið því fram að konur 

væru veikburða og óæðri karlmönnum. Hún sagði þeim að líta á hendur sínar sem báru sterk 

ummerki um mikla og erfiða vinnu sem þræll. Hún spurði reglulega í gegnum ræðuna „ain‘t I 

a woman?“ Í ræðunni varpaði hún einnig ljósi á þann augljósa mun sem var á stöðum hvítra 

kvenna og svartra kvenna sem voru þrælar. Hún gagnrýndi hvítar millistéttarkonur fyrir að 

taka ekki mið af reynslu svartra kvenna sem höfðu upplifað þrælahald. Sojourner afhjúpaði 

enn frekar kynþáttahatrið og útilokunina sem átti sér stað í kvenréttindahreyfingum á 

þessum tíma. Saga hennar varð að innblæstri fyrir svartan femínisma sem dregur athygli að 

misrétti svartra kvenna vegna þess að þær eru bæði svartar og konur (Smiet, 2015). 

Kimberlé Williams Crenshaw var ein þeirra kvenna sem dró innblástur af sögu Sojourner 

Truth. Crenshaw er bandarísk fræðikona og femínisti sem var sú fyrsta til að gefa fyrirbærinu 

nafn sem Sojourner sagði frá í ræðu sinni. Crenshaw kallaði þetta samtvinnun (e. 

intersectionality). Samkvæmt henni á samtvinnun sér stað þegar jaðarsett félagsleg staða 
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fólks á grundvelli t.d. kyns, stéttar, kynhneigðar eða kynþáttar eru ekki aðskilin frá hvort öðru 

heldur tvinnast þau saman. Í upphafi var tilgangur Crenshaw með kenningu um samtvinnun 

að skoða nánar kúgun og kynbundið ofbeldi svartra kvenna út frá stöðu þeirra í samfélaginu 

sem konur og svartar manneskjur. Hún lýsti því hvernig svartar konur urðu fyrir mismunun 

vegna hörundslitar og kyngervis og að báðir þættir hefðu á sama tíma áhrif á tækifæri þeirra. 

Hún taldi nauðsyn á fyrirbyggjandi aðferðum sem viðbragð við skörun tveggja eða fleiri 

áhrifaþátta sem valda samtvinnun. Þá gerði hún grein fyrir valdamiklum kerfum sem rekja 

rætur sínar djúpt í menningu og sögu kynþáttahaturs og feðraveldis. Samkvæmt Crenshaw 

eru þessi kerfi aðliggjandi og mótuðu reynslu svartra kvenna sem höfðu orðið fyrir ofbeldi 

(Crenshaw, 1991). Þessar hugmyndir Crenshaw lögðu grunn og mótuðu áframhaldandi þróun 

kenninga um samtvinnun út frá feminísku sjónarhorni. Í dag snúast þessar kenningar í 

auknum mæli um félagslegt jafnrétti allra og að greina mismunun. 

Með þessum kenningum er því hægt að útskýra hvernig ákveðnir þjóðfélagshópar búa 

við fordóma og mismunun sem lýsir sér á ákveðinn hátt. Samkynhneigð kona þarf að þola 

margþætta mismunun vegna þess að hún er samkynhneigð og kona. Þessi mismunun 

margfaldast svo enn frekar ef konan er fötluð, af erlendum uppruna, fátæk o.s.frv. Þess 

vegna er nauðsynlegt að taka alla áhrifaþætti með í reikninginn þegar kemur að stefnumótun 

og jafnréttisstarfi. 

Skerðing fatlaðs fólks verður oft að miðpunkti umræðunnar og því litið framhjá 

flestöllum öðrum þáttum í þeirra lífi s.s. kynhneigð og kynverund. Kynhneigð fatlaðs fólks 

hefur verið beitt aga, afneitað og meðhöndluð (Goodley, 2011). Réttindabarátta fatlaðs fólks 

og hinsegin fólks hefur skilað sér að einhverju leyti og lifa margir í báðum hópum sjálfstæðu 

lífi. Fatlaðar konur sem eru hinsegin verða samt sem áður oftar fyrir mismunun vegna 

samtvinnunar og verða fyrir kynjamisrétti og fá færri tækifæri á atvinnumarkaðnum. Þær 

konur sem tilheyra báðum hópum segja að þær verða fyrir útskúfun frá fötluðu og hinsegin 

fólki. Þar sem þær upplifa ekki stuðning frá þeirra samfélagi þá getur það reynst slítandi, 

einangrandi og getur það leitt til innbyrðingu á ableisma og kynhneigðarhroka (Whitney, 

2006). 

Rannsókn frá árinu 2006 um hinsegin fatlaðar konur leiddi í ljós að flestar konurnar vissu 

mjög ungar að þær væru hinsegin en sögðu ekki frá því fyrr en á fullorðinsaldri. Margar af 

konunum upplifðu jákvæðni gagnvart því að vera hinsegin en höfðu neikvæðari sýn á 

skerðingu sína og það mótaði sjálfsmynd þeirra. Konurnar upplifðu miklar breytingar í lífinu á 

því að skilgreina sig hinsegin og fatlaðar. Ein þeirra missti t.d. vinnuna vegna þess að hún var 

hinsegin en ekki vegna skerðingar sinnar. Hún átti erfitt með að sætta sig við þessi nýju kynni 

af kúgun sem hún hafði einungis upplifað vegna skerðingar sinnar áður. Konurnar töluðu 

samt sem áður um að þegar þær kynntust öðru fötluðu fólki og fengu að spegla sig í öðrum í 
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svipaðri stöðu leið þeim betur með að skilgreina sig sem hinsegin fatlaðar konur. Þær áttuðu 

sig á því að þær tilheyrðu báðum hópum og það ætti að koma fram við þær sem hinsegin 

fatlaðar konur en ekki sem „óvenjulegar“ manneskjur. Mikilvægt er fyrir fatlað fólk að fá að 

skilgreina sig sem hinsegin til jafns við ófatlað fólk. Það þarf því að taka tillit til 

margbreytileikans og að gera ráð fyrir að hinsegin fatlaðar konur geti tekið þátt í samfélaginu 

á jafnréttisgrundvelli (Whitney, 2006). 

Embla Guðrúnar Ágústssdóttir, fötluð lesbía, lýsir fyrstu kynnum sínum af femínisma sem 

táningur og hversu öflugt tól það var fyrir hana í baráttunni gegn kynjamisrétti. Hún fagnaði 

því að geta loksins hitt fólk sem vildi breyta samfélaginu og hafði trú á jafnrétti. Hún varð þó 

fyrir vonbrigðum þegar hún komst að því að sumir íslenskir femínistar standa fyrir því að 

aðgreina eigi kynjajafnrétti frá öðrum jafnréttismálum og þ.a.l. eigi ekki að taka mið af 

samtvinnun mismunabreyta.  

Við vitum vel að konur tilheyra líka mismunandi stéttum, hafa mismunandi 

kynhneigð og kynvitund, mismunandi húðlit, mismunandi getu o.s.frv., sem allt 

hefur samverkandi áhrif á félagslega stöðu okkar. Í mínu tilfelli, og líklega flestra, 

er ógerlegt að flokka í sundur það misrétti sem ég verð fyrir. Ég get ekki verið 

fötluð á mánudögum, kona á þriðjudögum og samkynhneigð á miðvikudögum til 

þess að laga mig betur að baráttunni hverju sinni (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir, 

2015).  

Í sömu grein lýsir Embla frá upplifun sinni þegar hún sótti viðburð á vegum 

femínistahreyfingar, en við henni tók viðburður á annarri hæð og einungist tröppur til að 

komast þangað. Hún ákvað að fara upp tröppurnar þrátt fyrir erfiðleika. Tilfinningin sem hún 

fékk þegar hún sótti viðburðinn var sú að hún tilheyrði ekki þessum hópi femínista. Embla 

fjallaði um að fötlunarfordómar tíðkist innan femínistahreyfingarinnar og hafði hún von um 

að fólk innan hreyfingarinnar væri á sömu blaðsíðu og hún varðandi jafnrétti og 

fjölbreytileika samfélagsins (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir, 2015). Er því hægt að lesa inn í 

hennar skrif að þarna var aðgengislaust húsnæði fyrir viðburð sem á að vera opinn öllum og 

einnig skorti rétt viðhorf gagnvart fötluðu fólki. Þar sem femínismi beinir sjónum sínum að 

jafnrétti kynjanna væri hægt að gera ráð fyrir að jafnrétti allra væri ein af helstu stoðum 

femínstahreyfinga en þar þarf úrbætur í viðhorfum og aðgengi. 

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um aðgengi í 9. grein. 

Þar kemur fram að ráðstafanir skulu vera gerðar til þess að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi 

og tekið fullan þátt í samfélaginu á öllum sviðum til jafns við aðra. Þessar ráðstafanir eiga að 

tryggja fötluðu fólki aðgang að upplýsingum, þjónustu, efnislegu umhverfi, samgöngum og 

samskiptum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Samningurinn 
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útlistar ekki aukin eða ný réttindi fatlaðs fólks, heldur einfaldar einungis nánari útskýringar á 

þeim greinum samningsins sem eru til staðar til leiðsagnar fyrir stjórnvöld til þess að tryggja 

almenn mannréttindi fatlaðs fólks (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og 

Bjargardóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Samningsnefndin hefur gefið út almenn álit 

(e. general comments) þar sem skýringar nefndarinnar koma fram um ákvæði samningsins 

um sérstakar greinar. Álitin eru gerð til þess að einfalda stjórnvöldum að uppfylla og fara 

eftir ákvæðum sérstakra greina innan Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (Öryrkjabandalag Íslands, e.d.) 

Almennt álit nr. 2 var skrifað af Sameinuðu þjóðunum til að fjalla ítarlegar um aðgengi. 

Þar kemur fram að manngert umhverfi tengist alltaf félags- og menningarþróun og þ.a.l. er 

manngerða umhverfið í fullri stjórn samfélagsins. Tilgerðarlegar hindranir koma þess vegna 

oft upp vegna skorts á upplýsingum eða þekkingu fremur en meðvituðum vilja til þess að 

koma í veg fyrir að fatlað fólk eigi greiða leið að stöðum eða þjónustu sem ætluð er 

almenningi. Til þess að kynna stefnu sem leggur áherslu á jafnt aðgengi fyrir alla er 

nauðsynlegt að breyta viðhorfi gagnvart fötluðu fólki til að berjast gegn fordómum og 

stimplun. Er það gert með áframhaldandi kennslu, fræðslu og vitundarvakningu (Committee 

on the Rights of Persons with Disabilities, 2014). 

Svo lengi sem varningur og þjónusta eru aðgengileg fyrir almenning verður það að vera 

aðgengilegt fyrir alla, án tillits til þess hvort að það sé í eigu stjórnvalda eða einkarekstrar. 

Fatlað fólk er ekki undantekning og þarf að tryggja því jöfn tækifæri og að komið sé fram við 

það af mannlegri reisn. Þessi nálgun stafar af banni við mismunun. Aðgengi á að vera til 

staðar fyrir alla, sama hver skerðing viðkomandi er. Mismunun af hvaða tagi á ekki að líðast 

og það á alltaf að gera ráð fyrir fjölbreytileika einstaklinga. Aðgengi ætti sérstaklega að taka 

tillit til aldurs og kyngervis fatlaðs fólks (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

2014). 

Allir hafa rétt á því að sækja viðburði sama hvort að það sé í tengslum við menningu, 

íþróttir, fara á hótel, veitingastaði eða bari. Samt sem áður getur fólk í hjólastól ekki farið á 

tónleika ef ekki er aðgengi fyrir fólk í hjólastól svo tekið sé dæmi. Ætlast er til þess að 

stjórnvöld geri allar viðeigandi ráðstafanir svo að fatlað fólki geti notið menningar og 

viðburða í hvaða formi sem er, til jafns við aðra (Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities, 2014). 

Hinsegin samfélagið er þekkt fyrir að vera opið og sýna umburðarlyndi gagnvart þeim 

sem falla ekki inn í hefðbundið mót samfélagsins. Þrátt fyrir það eru ennþá til staðir sem ekki 

eru aðgengilegir fötluðu fólki. Fatlaður karlmaður að nafni Moran Gil útskýrir þá staðreynd 

að ef barir og skemmtistaðir eigi að vera vettvangur þar sem hinsegin samfélagið hittist og 

sameinist þá verði að gera betri úrbætur. Hann væri til í að sjá betra aðgengi að þessum 
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stöðum til að gefa öllum tækifæri á að mæta og kynnast öðru hinsegin fólki. Moran segir að á 

skemmtistöðunum á sínu heimasvæði séu oftast þrep eða tröppur við innganginn sem hindri 

aðgengi fyrir alla (Kahalani, 2016).  

Miðbær Reykjavíkur samanstendur af ýmsum skemmtistöðum sem flestir íslendingar 

sækja nokkuð reglulega til að skemmta sér. Kiki - queer bar er hinsegin skemmtistaður sem á 

sér langa sögu sem annað heimili hinsegin fólks (Samtökin ‘78, 2019). Þó að 

skemmtistaðurinn Kiki stuðli að jafnrétti þá er húsnæði skemmtistaðarins óaðgengilegt. Fólk 

með líkamlegar skerðingar á erfitt með að sækja skemmtun þar eða jafnvel getur það ekki. 

Skemmtistaðurinn er þannig uppbyggður að inngangurinn er á neðstu hæð og þarf að ganga 

upp mikið af stigum til að komast að skemmtuninni sjálfri, og er salernisaðstaðan á efstu 

hæð. Skemmtistaðurinn er þ.a.l. hinsegin rými sem mismunar fötluðu fólki. Þó ber að nefna 

að helstu samtök hinsegin fólks eru með höfuðstöðvar sem eru aðgengilegar.  

Samtökin ´78 eru hagsmuna- og baráttusamtök fyrir allt hinsegin fólk á Íslandi. 

Markmiðið er að hinsegin fólk fái að njóta fullra réttinda í samfélaginu og séu viðurkenndir 

og samþykktir borgarar til jafns við aðra. Á heimasíðu Samtakanna ‘78 kemur fram að 

höfuðstöðvar þeirra séu aðgengilegar fyrir fatlað fólk og þar eru ýmsir viðburðir, fræðsla og 

ráðgjöf sem geta verið nauðsyn fyrir hinsegin fatlað fólk til að sækja (Samtökin ‘78, e.d.).  

Í umsögn um tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun fyrir árin 2019-2022 til að 

styrkja stöðu barna og ungmenna, benda Landssamtökin Þroskahjálp á þá staðreynd að 

fötluð börn eru ekki aðeins í viðkvæmri stöðu vegna aldurs síns, heldur einnig vegna fötlunar 

sinnar. Því er um að ræða tvær mögulegar mismununarástæður. Einnig benda þau á að ef 

um er að ræða fötluð börn af erlendum uppruna bætist við þriðja mögulega 

mismununarástæðan þ.e. uppruni (Landssamtökin Þroskahjálp, 2018). Með því að benda á 

þessa samtvinnun í lífi einstaklinga eru því komin ákveðin skilyrði og sérstök ástæða til þess 

að skylda stjórnvöld til að líta sérstaklega til stöðu, þarfa og aðstæðna þessara hópa við alla 

stefnumótun. 

Árið 2014 var settur á fót starfshópur til að skoða hvernig hægt sé að sporna við 

heimilisofbeldi gagnvart fötluðu fólki óháð búsetu þess. Ári seinna gaf hópurinn út skýrslu 

þar sem fram koma tillögur að aðgerðum gegn heimilisofbeldi. Í skýrslunni koma fram ýmsar 

upplýsingar um markmið, niðurstöður og ofbeldi. Hópurinn lagði þá sérstaka áherslu á að 

huga að stöðu fatlaðs fólks sem tilheyrir fleiri jaðarsettum hópum og þ.a.l. upplifir 

margþætta mismunun. Sem dæmi nefndi hópurinn fatlaðar konur, fötluð börn og að lokum 

hinsegin fatlað fólk (Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2015).  
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4.2 Femínismi og fötlun 

Hugtakið femínismi hefur verið notað í ólíkum hópum og hefur þeim oft og tíðum verið 

mótmælt. Svo tekið sé dæmi hefur hugtakið verið notað til að vísa í sögulegar pólitískar 

hreyfingar í Bandaríkjunum og Evrópu, einnig er hugtakið notað til að vísa til kerfisbundins 

ranglætis gegn konum. Hugtakið femínismi á sér langa sögu í ensku tungumáli í tengslum við 

aktívisma kvenna frá 19. öld til nútímans. Gagnlegt er þá að greina á milli femínískra 

hugmynda frá femínískum stjórnmálahreyfingum (McAfee, 2018). 

Um miðja 19. öld var hugtakið femínismi notað til að vísa til „eiginleika kvenna“ og var 

það ekki fyrr en á fyrstu Alþjóðlegu ráðstefnu kvenna í París árið 1892 sem hugtakið fór að 

vera notað reglulega í ensku yfir jafnrétti kvenna byggt á hugmyndum um jafnrétti kynjanna. 

Þó að hugtakið færi fyrst að verða áberandi á þessum tíma þá byrjaði aktívísminn ef til vill 

fyrr og er enn. Mörgum þykir þægilegt að nota orðið „bylgjur“ yfir tímabil 

kvenréttindabaráttu (McAfee, 2018). 

 „Fyrsta bylgjan“ fellur undir að konur reyndu að ná pólitískum grunnréttindum frá miðri 

19. öld fram til 1920. Kosningaréttur, réttur til embættissetu og menntunar var hennar 

helsta sigurganga. Eftir seinni heimstyrjöldina á milli 1960 og 1970 þróaðist „önnur bylgjan“. 

Beindist þá femínisminn að mannréttindum á borð við jafnrétti til menntunar, vinnu og 

heima við. Konur voru farnar að sækjast eftir frekari menntun á þessum tíma en staða 

kvenna var enn afmörkuð (McAfee, 2018). Kvenréttindahreyfingar á Íslandi fóru þá að taka 

við sér og Rauðsokkurnar komu fram á sjónarsviðið á síðari hluta 20. aldar og þær eru taldar 

falla undir aðra bylgjuna. Þær börðust fyrir betra aðgengi kvenna til menntunar og 

atvinnuþátttöku t.d. með aukningu á leikskólum og dagvistum (Silja Bára Ómarsdóttir, 2010). 

Nýjasta bylgjan er þá „þriðja bylgjan“ og hefur sú hreyfing gagnrýnt aðra bylgjuna fyrir skort 

á athygli á margþætta mismunun kvenna vegna kynþáttar, þjóðernis, stéttar og trúarbragða. 

Einnig vegna þess að ekki var lögð áhersla á sjálfsmynd kvenna í jafnréttisþróuninni (McAfee, 

2018).  

Fatlaðar konur eru oft ekki teknar með inn í þá margþættu mismunun sem konur verða 

fyrir, samt sem áður er þetta stór hópur kvenna sem mikilvægt er að taka inn í myndina í 

kvenréttindabaráttu. Hvernig geta femínistar barist fyrir réttindum kvenna ef fatlaðar konur 

eru ekki teknar með inn í heildarmyndina? Þegar femínískar kenningar fjalla um 

fjölbreytileika kvenna þá gleymast oft fatlaðar konur (Garland-Thomas, 2005). Femínískar 

rannsóknir hafa sýnt að karlar geta verið málsvarar kvenlægra málefna en konur hafa þurft 

að hafa frumkvæði til þess að koma málum fram sem helst varða kvenfólk. Þetta sannar t.d. 

mikilvægi kvenna á þingi (Silja Bára Ómarsdóttir, 2010). Femínismi sem fræðigrein var fyrst 

um sinn kvennafræði og varð hún viðvarandi í upphafi áttunda áratugsins og þróaðist á 

næstu þremur áratugum í að verða kynjafræði (McAfee, 2018). 
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 Persónulegar frásagnir fatlaðra kvenna eru mikilvægar til að miðla ólíkum sjónarhornum 

þeirra á kynhneigð, útlitshyggju eða öðrum sameiginlegum þáttum. Aftur á móti er 

síendurtekið minnst á t.d. einkenni kúgunar, frjósemi og mismunun gagnvart líkömum í 

femínískum fræðum án tillits til fatlaðra kvenna. Fræðimenn á sviði fötlunarfræða eru oft og 

tíðum ekki meðvitaðir um femínisma og á það sama við um fræðimenn á sviði femínískra 

fræða (Davis, 2013). Femínísk fötlunarfræði er því nauðsynleg þar sem hin hefðbundna fræði 

femínisma tekur ekki fatlaðar konur með í heildarmyndina. Ófatlaðar konur gera ráð fyrir því 

að fatlaðar konur hafi sömu áhyggjur og verða fyrir svipaðari reynslu af misrétti (Garland-

Thomas, 2001).  

Sannleikurinn er sá að fatlaðar konur horfast í augu við aðra erfiðleika en ófatlaðar 

konur. Ófatlaðar konur hafa barist fyrir rétt til þungunarrofs en fatlaðar konur hafa barist 

fyrir því að vera ekki þvingaðar í ófrjóssemisaðgerðir eða þungunarrof. Oft er litið er á 

fatlaðar konur sem óhæfar í móðurhlutverkið eða í ástarsamböndum en ætlast er frekar til 

þess að ófatlaðar konur eignist börn og séu í ástarsamböndum. Þó að það sé mikill munur á 

kúgun ófatlaðra og fatlaðra kvenna, þá er grunnurinn sá að þær skorti fulla stjórn yfir líkama 

sínum og rétt til þess að lifa sjálfstæðu lífi án þess að vera þrýst inn í fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir samfélagsins um kyn og hæfni (Freyja Haraldsdóttir, 2017). 

Íslenska femínistahreyfingin Tabú beinir sjónum sínum að margþættri mismunun 

gagnvart fötluðu fólki, var stofnuð árið 2014. Tabú var stofnuð vegna lítils áhuga á reynslu og 

baráttumálum fatlaðra kvenna. Reynsla og rannsóknir hafa sýnt fram á að fatlaðar konur 

hafa haft lítil sem engin völd í hreyfingum fatlaðs fólks. Ófatlað fólk og fatlaðir karlmenn hafa 

verið fremst í fylkingu í þeirri baráttu og hefur vantað gífurlega upp á vitundarvakningu í 

málefnum fatlaðra kvenna. Tabú leggur áherslu á að búa til pláss fyrir fatlað fólk þar sem það 

getur opnað sig um margvísleg mál án þess að upplifa fordóma og ofbeldi. Hreyfingin styður 

við fatlað fólk að rjúfa þögnina um ofbeldið sem það verður fyrir en hefur ekki fundið 

vettvang til að tjá sig um né skilning (Tabú, e.d.). Raunin er sú að fatlaðar konur þurfa að þola 

slíkt misrétti að útbúa þurfti sérstakt álit af nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks sem fjallar sérstaklega um það.  

Almennt álit nr. 3 var ritað um 6. grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks sem fjallar um stöðu fatlaðra kvenna og stúlkna. 6. grein er með tvær 

undirgreinar sem eru hnitmiðaðar og því er mikilvægt að almenna álitið um 6. grein sé 

útbúið til að skilgreina allar þær hindranir sem fatlaðar konur og stúlkur verða fyrir. 6. grein 

Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks er svohljóðandi: 
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1.  Aðildarríkin viðurkenna að fatlaðar konur og stúlkur eru þolendur 

margþættrar mismununar og skulu gera ráðstafanir til þess að tryggja að þær fái 

notið til fulls allra mannréttinda og mannfrelsis til jafns við aðra. 

 

2. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja þróun, 

framgang og valdeflingu kvenna til fulls í því skyni að tryggt sé að þær geti nýtt 

sér og notið þeirra mannréttinda og mannfrelsis sem sett eru fram í samningi 

þessum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Það kemur fram í almenna álitinu að sterk sönnunargögn séu fyrir því að fatlaðar konur og 

stúlkur verða fyrir hindrunum á flestum sviðum lífsins. Þessar hindranir verða til þess að 

fatlaðar konur og stúlkur upplifa margþætta mismunun. Sérstaklega er fjallað um aðgengi að 

menntun, efnahagslegum tækifærum, félagslegum samskiptum, jafnrétti og réttlæti í lögum. 

Einnig er tekið fram að þær eigi að fá að stjórna lífi sínu þegar kemur að málefnum er varða 

frjósemi, kynheilbrigði eða með hverjum þær búa (Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities, 2016) 

Alþjóðleg lög, landslög og stefnur sem tengjast málefnum fatlaðs fólks hafa í gegnum 

tíðina vanrækt fatlaðar konur og stúlkur. Einnig hafa lög og stefnur sem tengjast konum 

yfirleitt hunsað fatlaðar konur og stúlkur. Ósýnileikinn sem þær verða fyrir veldur því 

margþættri mismunun. Álitið gerir sér grein fyrir því að margir jaðarsettir hópar geta orðið 

fyrir margþættri mismunun t.d. flóttamenn og innflytjendur. Ákveðnir þættir í lífi fólks ýta 

enn frekar undir mismununina s.s. skerðing, kynvitund, félagslegur uppruni, pólitískar 

skoðanir, aldur, kynþáttur, þjóðerni, trú, kyn og kynhneigð (Committee on the Rights of 

Persons with Disabilities, 2016). 

 Mikilvægt er að gera grein fyrir því að fatlaðar konur eru ekki allar eins og er ekki rétt 

að setja þær saman í einn hóp. Fatlaðar konur geta verið með mismunandi skerðingar hvort 

sem það tengist líkama, vitsmunum, skynjun eða geðröskun. Að auki er rýnt nánar í suma 

þætti í fari kvenna t.d. innan kynvitundar og kynhneigðar koma fram trans konur, intersex 

fólk, tvíkynhneigðar konur og lesbíur. Álitið minnist líka á fatlaðar konur sem eru vistaðar í 

fangelsum, á geðspítölum, meðferðarheimilum o.s.frv (Committee on the Rights of Persons 

with Disabilities, 2016). Konur eru fjölbreyttur hópur og mikilvægt er að gera sér grein fyrir 

því hvaðan þær koma og hvað þær hafa upplifað. Því fleiri minnihlutahópum sem fötluð kona 

tilheyrir því meiri líkur eru á útskúfun og fordómum. 

Samkvæmt almenna álitinu eru staðalmyndir fatlaðra kvenna skaðlegar fyrir þær. Dæmi 

um slíka staðalmynd sem stimpluð er á þær er sú hugmynd að fatlaðar konur séu ekki 

kynverur. Andstæða þessarar staðalmyndar er hins vegar einnig oft stimplað á fatlaðar konur 

þ.e.a.s. að þær séu með óstjórnlega kynhvöt. Mikilvægt er að fatlaðar konur fái kynfræðslu 
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til jafns við aðra en þær fá það ekki út af þeirri skaðlegu staðalmynd að þær séu ekki 

kynverur. Í almenna álitinu kemur fram að þær eigi rétt á kynfræðslu, fræðslu sem tengist 

barneignum, fræðslu um kynsjúkdóma, þungunarrof og ófrjósemi (Committee on the Rights 

of Persons with Disabilities, 2016). 

 Í þeim málefnum sem snúa að fötluðum konum og stúlkum er þess krafist að 

stjórnvöld komi í veg fyrir mismunun og innleiði aðgerðir sem snúa að þróun, framförum og 

valdeflingu fatlaðra kvenna og stúlkna með því að viðurkenna þær sem ákveðna rétthafa 

mannréttinda. 6. grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á að vera 

verkfæri sem útskýrir ábyrgð stjórnvalda til að uppfylla og virða mannréttindi fatlaðra 

kvenna og stúlkna (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2016). 

4.3 Margþætt mismunun hinsegin fatlaðs fólks 

Nú er orðið ljóst að fötlun, kynhneigð og kynverund eru þættir sem tvinnast saman hjá 

einstaklingum og orsaka margfalda og margþætta mismunun. Það er skortur á eigindlegum 

rannsóknum sem einblína á upplifanir og reynsluheim hinsegin fatlaðs fólks. Sú staðreynd er 

áhugaverð og vekur upp spurningar vegna þess að það gætu verið möguleg tengsl á milli 

fötlunar og þess að vera hinsegin.  

Árið 2012 var gefin út rannsókn sem fjallaði um kynhegðun og vímuefnaneyslu 

bandarískra háskólanema. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu fram á að það er gífurlegur 

munur á því hvernig fatlaðir og ófatlaðir háskólanemar skilgreina kynhneigð sína. Af 

ófötluðum nemendum skilgreindu tæplega 93% sig sem gagnkynhneigða, 2% sem 

samkynhneigða og 3% sem tvíkynhneigða. Fötluðu nemendurnir voru með afar ólík svör. Af 

þeim skilgreindu 16% sig sem gagnkynhneigða, 24% sem samkynhneigða og 34% sem 

tvíkynhneigða (Bernert, Ding og Hoban, 2012; Egner, 2018).  

Vorið 2009 voru þessi tölulegu gögn fengin frá American college health association - 

national college health assessment (ACHA-NCHA) en það er könnun sem lögð er reglulega 

fyrir bandaríska háskólanemendur og þróast með tíð og tíma. Vert er að nefna að þegar þessi 

gögn voru tekin saman höfðu nemendur einungis valkost á að haka við þessar þrjár 

kynhneigðir eða óviss um kynhneigð. Árið 2009 var umræðan um aðrar kynhneigðir ekki 

komin jafn langt og hún er í dag. Könnunin í dag hefur bætt við mörgum valkostum s.s. 

pankynhneigð og eikynhneigð (American College Health Association, 2008; American College 

Health Association, 2015). Því má gera ráð fyrir að niðurstöðurnar hefðu orðið töluvert 

öðruvísi ef þessir valkostir hefðu verið í boði. 

Bandaríkin og Ísland eru bæði þróuð vestræn lönd og því er líklega hægt að yfirfæra 

þessar niðurstöður að einhverju leyti yfir á íslenskt samfélag. Þessi mögulegu tengsl á milli 

fötlunar og þess að vera hinsegin hafa enn ekki verið rannsökuð innan akademískra fræða 
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með eigindlegum hætti. Ef svo stór hluti fatlaðs fólks skilgreinir sig sem hinsegin, er ennþá 

brýnna að skoða margþætta mismunun og leiðir til að fyrirbyggja hana. Því er mikilvægt að 

þetta sé kannað frekar.  

Rannsókn frá árinu 2007 í Bretlandi um stöðu hinsegin fólks með þroskahömlun leiddi í 

ljós að þó að það verði fyrir mörgum hindrunum frá samfélaginu þá hefur þessi hópur jafn 

mikla löngun og aðrir til að stofna til ástarsambanda. Litið hefur verið framhjá fólki með 

þroskahömlun og þrá þeirra og löngun til kynlífs- og ástarsambanda. Margar hindranir geta 

komið í vegi fyrir fólk með þroskahömlun að finna maka eða eiga í ástarsamböndum. Það er 

lítið mál að lifa skírlífi og vera einhleypur en það þarf þá að vera ákvörðun einstaklingsins. 

Samt sem áður er ableismi og lakari efnahagur lykilatriði félagslegra þátta sem leiða til þess 

að mikið af fötluðu fólki er einhleypt og einangrað gegn vilja sínum. Viðhorf starfsmanna sem 

þjónusta fólk með þroskahömlun hefur líka oft og tíðum verið eins og hjá hinum almenna 

borgara; að fatlað fólk sé gagnkynhneigt. Þegar fólk með þroskahömlun fer að segja frá 

áhuga sínum á sama kyni þá líta starfsmenn oft á það sem vandamál eða ógnandi. Yfirleitt 

hafa starfsmenn lagt áherslu á að koma í veg fyrir kynsjúkdóma, óléttu eða kynferðisofbeldi í 

stað þess að valdefla þá sem þau þjónusta til að stunda heilbrigt kynlíf (Abbott og Burns, 

2007). 

Rannsóknin leiddi í ljós að margir foreldrar brugðust illa við þegar þeim var tjáð 

kynhneigð barna sinna. Kona sagðist hafa sagt móður sinni að hún væri lesbía og móðir 

hennar sagði henni að hún vissi ekki hvað samkynhneigð væri og þess vegna gæti hún ekki 

skilgreint sig sem slíka, hún væri einungis að ganga í gegnum tímabil. Annar einstaklingur 

hafði sagt starfsmanni á heimili sínu frá því að hann væri hinsegin og var hræddur um að 

honum yrði vísað af heimilinu sem hann bjó á. Langflestir í rannsókninni höfðu upplifað 

mismunun eða áreiti vegna kynhneigðar sinnar. Fordómarnir komu flestir frá 

fjölskyldumeðlimum en einnig frá þeim sem þjónustuðu þá. Karlmaður sagði að kona sem 

þjónustaði hann ætti erfitt með að hlusta á hann tala um ástarlíf sitt og fannst honum 

einkennilegt að hún væri að þjónusta hann ef hún gæti ekki hlustað á hann tala um þennan 

mikilvæga part í lífi sínu. Annar karlmaður sagði að manneskja sem þjónustaði hann á heimili 

sínu bannaði honum að koma með maka inn á heimilið af því það væri svo vandræðalegt. 

Fólkið talaði um hversu gott það væri að ef starfsfólk gæti stutt við það að fara á t.d. bari eða 

á viðburði tengda hinsegin málefnum þar sem það gæti kynnst öðru hinsegin fólki. Það 

minntist allt á að það vildi að þjónustan sem það fengi væri opnari fyrir fjölbreytileikanum og 

tæki því eins og það væri (Abbott og Burns, 2007). 

Þessi samantekt er einungis að stikla á stóru, fólkið sem tók þátt í rannsókninni á margt 

sameiginlegt með ófötluðu hinsegin fólki en það sem skilur þau að er að fólk með 

þroskahömlun þarf oft aðstoð frá öðru fólki til að viðhalda heilbrigðu ástarsambandi. Fólkið 



35 

talaði einnig um að það væri hrætt við frekari skerðingu á þjónustu og þá myndi það upplifa 

meira varnarleysi og einangrun. Ófatlað fólk og fólk með þroskahömlun á það sameiginlegt 

að það getur verið erfitt að tjá kynhneigð og kynvitund sína vegna frekari stimplunar, 

fordóma og mismununar í sinn garð (Abbott og Burns, 2007). 

4.3.1 Klaustursmálið 

Í pólitísku landslagi nútímans hafa komið upp mörg ljót mál. Það er eflaust flestum, ef ekki 

öllum, kunnugt um hið landsþekkta Klaustursmál þar sem heyrðist í þingmönnum tala 

niðrandi um ýmsa þjóðþekkta einstaklinga, einkum konur og fólk í jaðarsettum hópum. Málið 

þótti sýna spillingu þingmannanna og hið raunverulega andlit þeirra. Málið þótti það mikið 

hneyksli að það teygði anga sína út fyrir landsteinana þar sem erlendir fjölmiðlar fjölluðu 

einnig um málið.  

Þann 20. nóvember 2018 settust sex þingmenn Alþingis niður á barinn Klaustur og sátu 

að drykkju og spjalli. Samræðurnar voru háværar og vöktu athygli. Ekki væri þetta frásögur 

færandi nema fyrir það að samtöl þingmannanna voru tekin upp og afhent fjölmiðlum, af 

einstakling sem var fyrst titlaður Marvin. Kom síðar í ljós að um var að ræða fatlaða hinsegin 

konu að nafni Bára Halldórsdóttir. Bára bar kennsl á nokkra þingmenn en hugsaði ekki nánar 

út í það fyrr en hún heyrði hvað samræður þeirra snerust um. Á upptökunum má heyra í 

þingmönnunum tala niðrandi um konur, fatlað fólk, öryrkja og hinsegin fólk (Jóhann Páll 

Jóhannson, 2018a). 28. Nóvember, 8 dögum síðar, voru upptökurnar birtar í fjölmiðlum. 

Samræðurnar sem þar áttu sér stað voru að mati þjóðarinnar ógeðfelldar og endurspegluðu 

feðraveldið, mismununina og þá spillingu sem á sér stað hjá þeim sem hafa mikil völd á 

Íslandi. Umræðan á samfélagsmiðlum logaði og var atvikið bæði titlað sem Klaustursmálið og 

#klausturgate víða á miðlum. 

Efni upptakanna var m.a. litað af kvenfyrirlitningu og fötlunarfordómum. Þingmenn 

töluðu um samstarfskonur sínar og aðrar konur í stjórnmálum sem „kuntur”, 

„kerlingarklessur”, „kræfar kerfiskerlingar”, „miklu minna hot”, „helvítis tíkur”, ásamt mun 

fleiri niðrandi athugasemdum byggðum á kyni og útliti þingmanna (Jóhann Páll Jóhannson og 

Steindór Grétar Jónsson, 2018a; Kristinn H. Guðnason, 2018). Á upptökunum heyrist í einum 

þingmannanna tala um landsþekktan samkynhneigðan karlmann. Vísar þingmaðurinn til þess 

í upptökunum að karlmaðurinn noti smjör á smokkinn sinn. Þótti karlmanninum sem um 

ræddi orðræðan leiðinleg fyrir hönd ungs hinsegin fólks sem ætlar að taka sitt fyrsta skref í 

að opinbera kynhneigð sína. Hann telur kynhneigð sína hafi verið það sem skipti máli í 

ummælunum. „Mér finnst þetta kannski bara leiðinlegt af því að ég held að hann hafi bara 

gripið nafn mitt á lofti fyrir hönd okkar hinsegin fólks” (Hulda Hólmkelsdóttir, 2018). Að 

lokum er auðvitað ekki hægt að ræða þetta mál án þess að benda á fötlunarfordómana sem 
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áttu sér stað bæði í samræðum þingmanna og héldu áfram eftir að málið varð opinbert í 

fjölmiðlum. Í upptökunum heyrist í þingmönnum uppnefna þekkta fatlaða konu og 

framkallaði einn þeirra hávært hljóð sem líktist væli í sel. Þegar þessar upptökur urðu 

opinberar voru þingmennirnir ekki lengi að setja upp varnarvegg. Í fjölmiðlum fóru að birtast 

fréttir um hvernig þetta væri allt stór misskilningur. Hringdi einn þingmannanna fjórum 

dögum síðar í konuna til að hrútskýra4 fyrir henni hvernig hún hefði misskilið ummælin og að 

þau hafi ekki verið ætluð til að gera grín að skerðingu hennar (Birgir Þór Harðarsson, 2018). 

Fötlunarfordómarnir og kvenfyrirlitningin leyna sér ekki. 

Laugardaginn 1. desember, þrem dögum eftir að upptökurnar komu fram í fjölmiðlum, 

var efnt til mótmæla á Austurvelli þar sem krafist var þess að þingmenn í Klaustursmálinu 

segðu af sér. Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, fötluð hinsegin kona, hélt ræðu þar sem hún 

lagði áherslu á að enginn þingmannanna hefði á þessum tíma beðist afsökunar sem sýndi 

fram á að þeir iðrast einskis.  

Þetta eru einstaklingar og hópar sem hafa verið niðurlægðir og smættaðir, báðu 

aldrei um það og gerðu ekkert rangt. Og í fjölmiðlum óma nú fréttir um að þetta 

valdamesta fólk í samfélaginu hafi kallað þau heimsk, kuntu, tík. Líkami þinn og 

útlit er smánað, fötlun þín er gerð að aðhlátursefni (Jón Bjarki Magnússon, 2018). 

Með þessum orðum lagði Inga einnig áherslu á þá kúgun og mismunun sem þessir hópar 

þurfa enn að þola. Baráttunni er langt frá því að vera lokið. 

Mikil forvitni ríkti yfir því hver hefði tekið samtöl þingmannanna upp. Í átta daga vissi 

almenningur ekki hver leyndardómsfulli aðilinn á Klaustri var. Þann 7. desember steig Bára 

Halldórsdóttir fram í viðtali við fjölmiðilinn Stundina. Í greininni kom fram að forseti Alþingis 

væri búinn að biðja fatlað fólk, hinsegin fólk og konur afsökunar á ummælum þingmanna. 

Bára tilheyrir öllum þessum hópum og því blöskraði henni ummæli þingmannanna verulega. 

„Því meira sem ég hlustaði, því reiðari varð ég, því þarna voru saman komnir valdamiklir 

menn að spúa hatri yfir minnihlutahópa á almannavettvangi. Ég held að það hafi verið rétt að 

upplýsa almenning um það sem þarna fór fram og eftir á að hyggja er ég stolt af því” (Jóhann 

                                                      

 

 

 

4 Hugtakið er sett saman úr orðunum hrútur og útskýra. Það er notað yfir það þegar einhver útskýrir eitthvað 

fyrir einhverjum á yfirlætisfullan og lítillækkandi hátt, oftar en ekki konu, líkt og viðkomandi viti ekkert um 

málið 
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Páll Jóhannsson, 2018a). Margir voru hissa á því hversu hátt þingmenn leyfðu sér að tala 

með slíkum hætti í opnu rými sem er opið almenningi. Bára sat ekki mjög nálægt 

þingmönnunum en það heyrðist samt sem áður vel í þeim í upptökunum. Bára sagði að 

orðræða þingmanna væri einmitt sú orðræða sem minnihlutahópar hafa verið að berjast 

gegn, þá nýlega með #MeToo byltingunni (Jóhann Páll Jóhannson, 2018a). 

Eftir að Bára steig fram fór málið að þróast út í árásir á hendur henni. Fjórir 

þingmannanna réðu sér lögmann sem sendi Persónuvernd erindi um upptökuna af Klaustri. 

Þann 11. desember kom svo í ljós að umræddu þingmenn væru að höfða mál gegn Báru og 

var henni gert að mæta fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sex dögum síðar. Beiðnin barst frá 

lögmanni þingmannanna og byggðist á þeim ákvæðum laga um meðferð einkamála sem 

fjallar um öflun sönnunargagna án þess að mál hafi verið höfðað (Jón Hákon Halldórsson, 

2018; Steindór Grétar Jónsson, 2018b). Héraðsdómr taldi rökstuðning þingmanna ekki nógu 

skýran og hafnaði kröfu þeirra um gagnaöflun og vitnaleiðslur (Jóhann Páll Jóhannson, 

2018b).  

Bára var kölluð lygari, gert var lítið úr henni og hún sögð hafa mætt á barinn með 

einbeittan brotavilja og ásetning í huga að taka upp samtöl þingmanna. Samkvæmt 

þingmönnunum á hún að hafa brugðið sér í dulargervi erlends ferðamanns þegar hún tók 

upp samtal þeirra á barnum Klaustri. Einnig var gefið í skyn að einhver annar hafi verið með 

henni í ráðum (Birgir Olgeirsson og Kolbeinn Tumi Daðason, 2018; Kristín Ólafsdóttir, 2019). 

Allt þetta var sagt til að gengisfella Báru og þá staðreynd að það var hún, fötluð hinsegin 

kona, sem uppljóstraði þessu máli. 

Í apríl 2019 fóru fjórir þingmannanna enn aftur fram á aukna gagnaöflun vegna 

Klaustursmálsins m.a. yfirlit yfir bankareikning Báru til að sjá hvort að hún hafi fengið 

greiðslur fyrir aðkomu sína að málinu. Bára, sem er öryrki og langveik, leið eins og þeir væru 

að reyna að nýta sér það að hún væri veik. Þeir brutu hana niður og hún hafði ekki alltaf orku 

í slaginn. Harkaleg viðbrögð þingmannanna gagnvart henni hafa haft neikvæð áhrif á heilsu 

Báru. Hún sagðist vera veikari á þessum tíma í apríl en fyrir áramót. Einnig hafði þetta áhrif á 

fjölskyldulífið hennar vegna þess að konan missti úr vinnu og tekjur heimilisins minnkuðu í 

kjölfarið. Með lægri tekjum varð erfiðara að sinna Báru og veikindum hennar. Bára sagði fólk 

oft ekki trúa því að hún væri veik þegar það sá hana gangandi og sumir héldu því fram að hún 

væri að ímynda sér veikindin. Þá héldu sumir að Bára væri að svindla bætur úr kerfinu með 

því að þykjast vera veik. Raunin er sú að Bára er með sjúkdóm sem dregur úr henni orku og 

hún er í stöðugri lyfjameðferð við verkjum (Alma Mjöll Ólafsdóttir, 2019). 

Þessir fordómar gagnvart Báru, ásakanir um að hún sé að reyna að græða pening á þessu 

og yfirýsingar um að hún sé í raun og veru ekki fötluð, varpa skíru ljósi á ableismann og 

margþættu mismununina sem fjallað hefur verið um í þessu verkefni. Þær staðreyndir að 
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hún sé öryrki, með ósýnilega skerðingu og hinsegin konar orsaka í sameiningu margþætta 

mismunun. Hægt væri að fjalla miklu meira um Klaustursmálið, enda hafa hátt í 2000 greinar 

verið skrifaðar í tengslum við það. Það sem við vildum hins vegar sýna fram á var 

mismunandi staða þeirra sem hafa völd í samfélaginu og þeirra sem tilheyra 

minnihlutahópum. Þolendur Klaustursmálsins eru sterkir aðilar sem létu ekki þagga niður í 

sér eftir að hatursorðræðan komst upp. Fordómarnir, ableisminn og 

gagnkynhneigðarhyggjan eru enn við líði og þökkum við aktívistum og baráttufólki fyrir að 

vera aflið í að mótmæla spillingunni, ofbeldinu og óréttlætinu. 
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Umræður 

Markmið þessa verkefnis var að benda á þá augljósu margþættu mismunun sem hinsegin 

fatlað fólk verður fyrir, sem almenningur gerir sér oft litla grein fyrir. Við teljum að því 

markmiði hafi verið náð með markvissum hætti m.a. með því að tengja fræðilega umræðu 

við málefni líðandi stundar, ljósi varpað á torskiljanleg hugtök sem ekki eru öllum ljós og 

raddir og upplifanir fatlaðs fólks voru viðvarandi í skrifum. Í gegnum verkefnið hafa skaðandi 

staðalmyndir ítrekað komið fram í frásögnum fatlaðs fólks. Þessar staðalmyndir spretta út frá 

fordómum sem erfitt getur verið að berjast gegn. Ef hugmyndafræði og samfélag byggist á 

jafnrétti þá verður það að þýða jafnrétti fyrir alla, ekki fáa útvalda. Markmið okkar var ávallt 

að reyna að taka þátt í að uppræta fordóma með skilgreiningu á hugtökum sem mörg eru 

óþekkt fyrir almenningi.  

Í kaflanum um ableisma var fjallað um stefnu Reykjavíkurborgar í að reyna að koma til 

móts við eftirspurn og umsóknir um sértæk húsnæðisúrræði í borginni. Við veltum fyrir 

okkur hvers vegna Reykjavíkurborg notar lýsinguna „sértæk húsnæðisúrræði” fyrir heimili 

fatlaðs fólks sem þarf stuðning. Með slíku orðalagi er gert ráð fyrir því að heimili fatlaðs fólks 

sé úrræði sem mætti lesa sem tímabundið og að það sé sérstakt eða afbrigðilegt. Í lögum um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir kemur fram að húsnæðisúrræði sé 

skilgreint sem íbúðarhúsnæði sem gert hefur verið aðgengilegt fyrir tiltekna notkun eða 

skilgreint sérstaklega fyrir tiltekinn hóp fatlaðs fólks (Lög um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018). Ekki kemur fram í lögum hvers vegna notað er 

orðið „sértækt“ né hver ástæðan liggi að baki. Við teljum þetta vera ableisma og veltum því 

fyrir okkur hvers vegna orðið sértækt þarf að vera í orðræðunni. Við leggjum fram þá tillögu 

að hægt væri að nota „heimili fatlaðs fólks” ef þess er virkilega þörf. Heimili fólks eru ekki 

tímabundin né afbrigðileg. Orð eins og úrræði ýta einnig undir þá sýn að fatlað fólk búi flest á 

stofnunum. 

Út frá umræðu um ableisma fjölluðum við um sjónvarpsþætti sem heita Special. Við 

tókum þessa þætti fyrir vegna þess að okkur fannst ánægjulegt að sjá þætti sem fjalla um 

hinsegin fatlaða manneskju, með hinsegin fatlaðan leikara í aðalhlutverki. Þættirnir varpa 

ekki neikvæðu ljósi á fötlun sem slíka, heldur frekar hvernig fordómar og ableismi 

samfélagsins er það sem í rauninni veldur hindrunum fyrir fatlað fólk. Þættirnir fræða 

almenning með kómísku ívafi um ableisma og afleiðingar hans á fatlað fólk. Þættirnir eru 

jákvæðir og að okkar mati tímamótaverk í þeim skilningi að ráðinn var fatlaður leikari sem 

var hinsegin til þess að túlka persónuna. Út frá þessari þróun finnst okkur mikilvægt að sjá í 

náinni framtíð hinsegin fatlaðar konur einnig fá aðalhlutverk í sjónvarpsefni vegna þess að 

fatlaðir karlmenn hafa verið fremst í fylkingu í baráttumálum fatlaðs fólks. 
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Umræða um gagnkynhneigðarhyggju er að okkar mati áhugaverð. Í þeim kafla var sýnt 

fram á að gagnkynhneigðarhyggjan getur verið stofnanabundin og var grunnskólastofnunin 

tekin sem dæmi. Árið 2006 var kynhneigð og hinsegin málefni fyrst nefnd í aðalnámsskrá 

grunnskólanna. Hvers vegna var kynhneigð ekki nefnd í aðalnámsskránni fyrr? Málefni 

hinsegin fólks voru orðin áberandi í samfélaginu sbr. lög um staðfesta samvist sem höfðu 

tekið gildi tíu árum áður (nr. 87/1996). Hægt er að gera ráð fyrir að skólakerfið hafi ósjálfrátt 

búist við því að allir nemendur væru gagnkynhneigðir og óþarfi að búa til ákveðna stefnu eða 

grípa til úrræða gagnvart þessum ósýnilega hópi nemenda. Gagnkynhneigðarhyggja og 

kynhneigðarhroki eru hugtök sem eru hluti af sama félagslega kerfinu, er grunnur þeirra 

beggja sá að gagnkynhneigð sé það góða og aðrar kynhneigðir það slæma. Forréttindi 

gagnkynhneigðra teljast enn eðlileg víðs vegar í heiminum og aðrar kynhneigðir eru jafnvel 

ólöglegar. Þetta er fjarri þeim raunveruleika sem Íslendingar þekkja þó að fordómar séu 

einnig viðvarandi hér að vissu leyti. Mikilvægt er að hætta ekki baráttunni gegn fordómum 

og fáfræði og láta það ekki duga að berjast einungis fyrir réttindum samkynhneigðra, heldur 

líka annarra hinsegin minnihlutahópa. 

Á síðastliðnum árum hefur þróun í málefnum trans og intersex fólks verið hröð. Réttindi 

þessara hópa hafa hins vegar ekki verið að þróast eins hratt og vera skyldi. Þó að viðhorf og 

umræða um þessa hópa sé orðin jákvæðari og háværari þá þýðir það ekki að réttarstaða 

þeirra sé á sömu leið. En vonandi eru betri horfur í vændum ef nýtt frumvarp til laga um 

kynrænt sjálfræði á Alþingi verður samþykkt sem fjallað var um fyrr í verkefninu. Aðkoma 

trans og intersex fólks að frumvarpinu má segja að sé eitt það mikilvægasta í þessu 

frumvarpi. Það voru einmitt samtökin Intersex Ísland og Trans Ísland sem áttu upphafið að 

vinnu við gerð þessa frumvarps árið 2015. Aðkoma jaðarsettra hópa að málefnum sem þá 

varða er nauðsynlegt, staðreyndin er hins vegar sú að það er allt of sjaldan gert. 

Núverandi lög um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda (nr. 57/2012) ganga út 

frá því að kynin séu aðeins tvö. Slíkt ýtir undir þá skoðun að allt fólk eigi að passa inn í 

samfélagslegar viðurkenndar ímyndir um kyn, sem er fjarri raunveruleikanum og mismunar 

því fólki. Auk þess byggjast lögin á því að trans fólk eigi við kynáttunarvanda að stríða. Þar er 

verið að sjúkdóms- og vandamálavæða það að ástæðulausu. Ekki á að ganga út frá því að 

trans fólk eigi við eitthver vandamál að stríða tengt sinni kynvitund, þar sem það á hreinlega 

ekki við um alla. Frumvarpið afneitar þessum úreltu hugmyndum um kyn og í staðinn leggur 

áherslu á að sérhver einstaklingur fái algjöran rétt til að skilgreina kyn sitt sjálfur hvort sem 

það er kvenkyns, kynsegin eða annað. Þetta myndi tryggja réttarstöðu kynsegin fólks og 

annarra sem skilgreina sig ekki eftir kynjatvíhyggju. En hvaða kosti ber frumvarpið með sér 

fyrir hinsegin fatlað fólk? 
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Frumvarpið hefur í för með sér minni sóknarfæri til mismununar. Með því að veita 

einstaklingnum traust til að skrá kyn sitt sjálfur án afskipta, gefur það 

heilbrigðisstarfsmönnum og öðrum opinberum aðilum ekki tök á að mismuna þeim 

fjölbreyttu einstaklingum sem eru trans. Fatlað trans fólk gæti hagnast á þessu frumvarpi 

yrði það fest í lög. Í núverandi lögum getur ferlið til að breyta kynskráningu sinni verið 

kostnaðarsamt og tímafrekt. Fatlað fólk er líklegra til að vera fátækt (World Health 

Organization, 2011) og mismunað af heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðisstarfsmenn eru líklegri til 

að hlusta á óskir aðstandenda heldur en vilja fatlaðs fólks (Kristín Björnsdóttir, 2011). Því 

myndi frumvarpið auðvelda fötluðu trans fólki að breyta kynskráningu sinni. Það yrði einnig 

mun aðgengilegra fyrir það vegna þess að þeir einstaklingar geta farið beint í Þjóðskrá til að 

breyta kynskráningu, en þurfa ekki að fara í gegnum heilbrigðiskerfið. 

Það eru margir kostir við frumvarpið en að okkar mati eru vankantar í tengslum við 

samtvinnun. Frumvarpið nefnir ekkert skörun skerðingar og þess að vera trans barn. Þegar 

við lásum yfir frumvarpið var ekki hægt að finna neitt sem tengdist á eitthvern hátt 

málefnum fatlaðra trans barna. Trans börn með fötlun á borð við einhverfu eða geðsjúkdóm 

geta oft ekki fengið þjónustu sérfræðiteymis vegna skerðingar sinnar. Margir fullorðnir líta 

svo á að fatlað trans barn geti ekki verið með skýra sýn á eigin kynvitund og hljóti skerðingin 

að vera orsök vanlíðan í tengslum við kynið sem barnið fékk úthlutað við fæðingu. Raunin er 

hins vegar sú að úthlutaða kyn þeirra er uppspretta þessara vanlíðan og myndi viðeigandi 

þjónusta teymis hjálpa að aflétta þessari óhamingju. Fötluð börn er hópur sem verður 

ítrekað fyrir mismunun vegna aldurs og skerðingar og því finnst okkur mikilvægt að þau hafi 

skýra réttarstöðu í tengslum við málefni sem snerta þau beint eins og kynvitund þeirra. 

Aukin samfélagsumræða um samtvinnun og hvernig það að tilheyra fleiri en einum 

jaðarsettum hópi hefur áhrif er jákvæð þróun að mati okkar. Umræða um margþætta 

mismunun í samhengi við jaðarsetningu á nokkrum sviðum lífs hefur aukist. Ýmsar stofnanir 

og samtök sem koma að málefnum fatlaðs fólks hafa verið að taka skýrt fram að samtvinnun 

er lykilatriði í að útskýra margþætta mismunun í lífi fatlaðs fólks. Nýleg dæmi frá 

Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og Þroskahjálpar í kaflanum um samtvinnun sýna 

skýrt að aðgerðir til að koma í veg fyrir margþætta mismunun hafa aukist og ekki veitir af. 

Samtvinnun skiptir máli í að útskýra margþætta mismunun og mikilvægt er að héðan í frá sé 

aldrei horft framhjá því. Innan hinsegin samfélagsins er mikið af fötluðu fólki en það virðist 

stundum gleymast í skipulagi, stefnumótun og viðburðum. Þó má ekki gleyma að jákvæðar 

breytingar hafa átt sér stað m.a. vegna háværra radda aktívista sem láta ekki fordómana og 

mótlætið stöðva sig. 
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Nauðsynlegt er að öll stefnumótun, reglugerðir og lagasetningar framtíðarinnar hafi 

þessa þætti ávallt í huga þegar kemur að málefnum jaðarsettra hópa. Aðgengi á ekki að vera 

aukaatriði eða eftiráhyggja, það á ávallt að vera til staðar. Allir eiga að vera velkomnir alls 

staðar og þannig samfélagi viljum við stuðla að sem tilvonandi þroskaþjálfar. Óljóst og óskýrt 

orðalag í stjórnsýslu er oftar en ekki notað sem vopn. Hagnýt verkfæri eins og Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks getur reynst erfitt að nota þar sem ekki er búið 

að lögfesta samninginn og orðalagi er sumstaðar ábótavant. Í samningnum lýsa aðildarríki 

t.a.m. yfir áhyggjum af aðstæðum fatlaðs fólks sem má þola margþætta og stóraukna 

mismunun vegna kynferðis, kynþáttar, aldurs eða annarrar stöðu (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Hins vegar er ekki nóg að lýsa yfir áhyggjum af 

þeim sem þola margþætta mismunun. Það í sjálfu sér er þó ákveðin byrjun og sýnir fram á 

nauðsynlega stefnumótun með skýrara orðalagi. Við fögnum því nýju frumvarpi til laga um 

kynrænt sjálfræði sem fjallað var um hér fyrr, þó það þurfi ýmsar úrbætur. Við vonumst enn 

fremur eftir því að Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði festur í lög 

til að tryggja réttarstöðu fatlaðs fólks til jafns við aðra. 

Í kaflanum sem beindi sjónum sínum að femínisma og fötlun fjölluðum við um almennt 

álit nr. 3 sem ritað var um 6. grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Almenna álitið er mikilvæg viðbót við 6. greinina þar sem fatlaðar konur og stúlkur verða 

fyrir svo mikilli mismunun að þörf er fyrir ítarlegri grein um málefni þeirra svo hægt sé að 

vitna í hana þegar mismunun á sér stað eða koma í veg fyrir hana. Eins og kemur fram hér 

fyrr í verkefninu eru hinsegin fatlaðar konur teknar með inn í hið almenna álit. Þó það standi 

ekki orðrétt inni í 6. grein samningsins eru þær samt viðurkenndur hópur að mati Sameinuðu 

þjóðanna. 

Þegar við, höfundar þessa verkefnis, hófum nám í þroskaþjálfafræði vorum við vissar um 

að námið snerist að miklu leyti um þjónustu við fatlað fólk út frá skilningi læknisfræðilega 

sjónarhornsins. Námið kom þess vegna skemmtilega á óvart og áttuðum við okkur skjótt á 

því að við vorum ekki mættar til að læra um úrelta hugmyndafræði heldur þróun í málefnum 

fatlaðs fólks, vitundarvakningu, lög, viðhorf, orðræðu og margt fleira. Nú göngum við frá 

borði sem þroskaþjálfar með nýja sýn á samfélagið og hvernig það kemur fram við fólk sem 

passar ekki inn í hið hefðbundna mót þess. Við viljum sem fagmenn sporna við misréttinu, 

mótlætinu og breyta sýn fólks á einstaklinga sem eru á jaðrinum. Forréttindi sem 

þroskaþjálfar hafa í starfi er því vert að hafa í huga. Þess vegna verða þeir að koma fram við 

notendur með virðingu, skilningi, fordómaleysi og mannréttindasjónarhornið að leiðarljósi. 
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