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Útdráttur

Í ritgerðinni er fjallað um ímynd fólks með þroskahömlun og
þá birtingarmynd sem það hefur í samfélaginu. Birtingarmyndin
er skoðuð í sögulegu ljósi og hvernig staðalímyndir hafa mótast
út frá fræðilegum kenningum og lagasetningu hvers tíma. Einnig
er kynnt til sögunnar og skoðuð aðferð sem hægt er að beita til
þess að breyta viðtekinni ímynd sem almenningur gerir sér af
fólki með þroskahömlun. Aðferðin felst í því að búa til
sjónvarpsþætti, þar sem fólk með þroskahömlun er í
viðurkenndum hlutverkum sjónvarpsfólks. Gerð var vettvangsathugun sem fólst í því að kanna hvort þetta gæti breytt viðhorfi
fólks til þroskahamlaðra. Meginniðurstaðan er sú að þessi
birtingarmynd sem fram kemur í sjónvarpsþáttunum er líkleg til
að breyta þeirri ímynd og viðhorfum sem almenningur hefur til
þessa fólks.
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Formáli
Í minningunni felst ódauðleiki eru orð sem stundum eru notuð þegar verið er að
kveðja ástvin eða einhvern nákominn. Ímynd þeirra sem fylgdu okkur í lifanda lífi er
það sem við höldum í, ímynd frá þeim tíma þegar við áttum samleið á vegferð lífsins.
Ímynd er mikilvægur þáttur í lífi hvers manns. Hún segir í raun til um það hver hann er,
greinir hann frá öðrum samferðamönnum og gerir hann sérstakan. Oftast erum við
ekkert sérstaklega að hugsa um þessa ímynd. Aftur á móti þegar ímynd er farin að
hamla lífsgæðum og veldur því að viðkomandi fær ekki vinnu eða stöðu í samfélaginu,
þá þarf að skoða hvernig hlutirnir eru settir fram. Ástæða þess að þetta varð
umfjöllunarefni mitt er sú að mér bauðst að koma að verkefni sem kallast Með okkar
augum sem Landssamtökin Þroskahjálp höfðu lagt drög að. Verkefnið fólst í því að
breyta ímynd fólks með þroskahömlun til þess að bæta viðhorf í garð þess hóps. Mér
bauðst að taka þetta verkefni að mér á meðan ég væri í starfsnámi hjá samtökunum á
vorönn 2011 og tengja það BA verkefni mínu. Það varð því úr að ég skrifaði um ímynd
fatlaðs fólks og hvernig birtingamynd þess væri í samfélaginu ásamt því að skoða gerð
þáttanna Með okkar augum. Verkefnið nýtist í þeirri ímyndarvinnu sem framundan er,
þar sem allir eru jafnir í því að móta lífsgæði sín.

Ég vil þakka Friðriki Sigurðssyni fyrir að leiða mig í gegnum þetta verkefni. Hans
frábæra leiðsögn, bæði í skrifunum og í vettvangsnáminu, hefur hjálpað mér að klífa
fjöll í þekkingu og auka skilning minn á starfi þroskaþjálfa og koma mér í skilning um
að þeir eru ekki bara þjónustuaðilar eða starfsmenn heldur geta þeir einnig verið
mótandi afl í umræðu um allt sem getur orðið til að bæta líf fólksins í kringum okkur.
Einnig vil ég færa fjölskyldu minni og vinum þakkir fyrir allan þann stuðning sem þau
hafa veitt mér á námsferlinum og við alla þá aðstoð sem veitt var til stuðnings náminu.
Starfsfólki og kennurum á þroskaþjálfaskori þakka ég góða kennslu.

Að lokum vil ég tileinka þessa ritgerð, og í raun allt mitt starf í Háskóla Íslands,
minningu föður míns, Sigurðar Magnúsar Jónssonar, sem lést skyndilega 1. nóvember
2010. Með hvatningu hans og stuðningi í gegnum allt mitt nám stend ég nú á þessum
tímamótum að vera ljúka fyrstu skrefunum í háskólanámi. Mennt er máttur voru orð
sem ég heyrði reglulega frá honum og eru orð að sönnu. Í minningunni felst ódauðleiki.
Í minni minningu lifir pabbi og ímynd hans áfram.
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1. Inngangur
Ráðstefna sem haldin var af Inclusion International sem eru alþjóðasamtök samtaka
fólks með þroskahömlun, var umfjöllunarefnið birtingarmynd fólks með þroskahömlun.
Rætt var um það hvernig ætti að skilgreina fólk með einhvers konar skerðingar í einu
orði. Ýmsar tillögur voru settar fram, kynntar og rökstuddar af fræðimönnum sem
vísuðu í lög, reglugerðir, samninga, sögu og fræði. Eftir framsöguerindi tók fundarstjóri
ráðstefnunnar málið í sínar hendur og lagði eftirfarandi spurningu fyrir hópinn:
„Hvað eigum við að kalla ykkur?“
Þegar þessi spurning var lögð fyrir hópinn, sem í voru bæði fatlaðir og ófatlaðir, urðu
fundargestir orðlausir. Fram í salnum var þó maður með Downs heilkenni sem kvaddi
sér hljóðs og svaraði:
„You can call me mister!“
(Singh Bhatia, G., 2000)

Hér eru orð sem hægt er að staldra við og skoða, bæði þau sem sett voru fram í
spurningunni og þau sem sett voru fram sem svar við þeirri spurningu. Hvað eigum við
að kalla ykkur? Af hverju á að ákveða hvað sumir eru kallaðir? Svarið var kannski ekki
endilega það sem það átti að verða, en er það sem í raun verið er að leita eftir. Hvernig
birtumst við í augum annarra og hvernig sjá aðrir okkur sem samferðamenn sína? Er
fötlun eitthvað sem verður til þess að fatlað fólk fær á sig stimpil sem óæðri þegnar í
landinu?

Ímynd er eitt það mikilvægasta sem við sköpum okkur og segir í raun til um það hver
við erum. Í minningunni felst ódauðleiki er setning sem lýsir þessu mjög vel og segir
okkur hvað við erum eða höfum verið í augum fólksins í kring um okkur. Flest munum
við eftir stórmennum úr Rómarveldi eða heimspekingum Grikkja til forna sem sköpuðu
sér stóra ímynd í sögunni. Ef við horfum okkur nær í tíma, þá koma nöfn forseta,
einræðisherra og ákveðinna persóna reglulega upp í umræðum og birtast þá ljóslifandi
meðal okkar út frá þeirri ímynd sem þeir hafa skapað sér. Hins vegar er þetta ekki fólk
með þroskahömlun eða fatlað fólk sem hér er verið að lýsa. Vanalega þegar svo er, þá er
bætt við:
„Já, hann er fatlaður ...“
Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar snýr að því hvernig hægt er að breyta viðtekinni
ímynd með breyttum birtingamyndum. Leitast verður við að varpa ljósi á sögulegar
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heimildir um hvernig þroskahamlað fólk hefur birst samfélögum sínum og hvernig lög
og fræðikenningar hafa túlkað þá birtingarmynd fyrir hinum ófötluðu. Skoðað verður
hvernig fræðikenningar hafa breyst og hvort og þá hvernig ímynd þroskahamlaðs fólks
hefur breyst með þeim. Leitast verður við að skoða þetta út frá nýju fræðasviði
fötlunarfræðanna og því velt upp hvort þessi nálgun, að skoða ímyndirnar, geti
mögulega boðið upp á nýja leið til þess að bæta líf fólks með þroskahömlun.

Víða er hægt að leita fanga í viðleitninni til þess að finna svarið. Til þess að afmarka
og skilgreina efnið set ég fram eftirfarandi spurningar:
-

Hvernig er birtingarmynd fólks með þroskahömlun í sögulegu ljósi og í
nútímanum?

-

Hvernig hafa birtingarmyndir áhrif á ímyndir?

-

Eru til leiðir til að bæta viðteknar ímyndir?

Í ritgerðinni verður skoðað verkefni sem Landssamtökin Þroskahjálp standa að í
samstarfi við Fjölmennt símenntunarmiðstöð. Verkefnið snýr að sjónvarpsþáttagerð
fyrir Ríkisútvarpið sjónvarp (RÚV) sem taka á til sýningar vorið 2011. Gerð var
vettvangsathugun á verkefninu, sem heitir Með okkar augum, og því fylgt eftir á meðan
á tökum á þáttunum stóð, í um fjórar vikur. Inntak og efnisval var skoðað ásamt því að
ræða við þáttagerðarfólkið og athugað hvernig staðið var að mótun og úrvinnslu
verkefnisins. Horft verður fram í tímann og skoðað hvort þáttagerðin sé eitt af þeim
verkfærum sem hægt sé að nota og hún er borin saman við sams konar vinnu sem fram
hefur farið á hinum Norðurlöndunum. Eru sjónvarpsþættir í anda ákveðinnar
hugmyndafræði þar sem fólk með þroskahömlun fær að gegna viðurkenndum
hlutverkum samfélagsins á eigin forsendum, liður í því að bæta ímynd og viðhorf til
þess hóps? Spurningunni var svarað í Hávamálum:

Haltur ríður hrossi,
hjörð rekur handarvanur,
daufur vegur og dugir.
Blindur er betri
en brenndur sé:
Nýtur manngi nás.
(Netútgáfan. (e.d.))
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2. Birtingarmyndir og ímyndir
Það að birtast einhverjum þýðir að viðkomandi kemur í ljós eða opinberar sig.
Samsetta orðið birtingarmynd þýðir þá hvernig við birtumst öðrum (Mörður Árnason,
2002). Ímynd þess einstaklings sem kemur öðrum fyrir sjónir er sú mynd sem
viðkomandi gefur af sér, en þarf ekki að segja neitt um persónuna sem slíka. Ímynd er
flokkuð sem huglæg táknmynd hegðunar, útlits og hneigða (Barthes, 1979). Hún
byggist á táknmáli einstaklinga sem getur sýnt sig á mismunandi hátt eftir hverjum og
einum. Ímynd getur verið mótandi og hún er þess valdandi að við veitum einhverjum
athygli sem við mögulega viljum líkjast eða ekki (Óttar Guðmundsson, 1998). Fatlaðir
hafa alla tíð haft á sér ímynd sem hefur verið mismunandi jákvæð eða neikvæð, allt frá
því að litið sé á þá sem guðlegar verur yfir í það að þeir séu jaðarhópur í samfélaginu
(Margét Margeirsdóttir, 2001).

2.1. Ímynd í sögulegu ljósi
Í sögu þeirri sem til er um fatlað fólk má sjá að ímyndin hefur tekið miklum
breytingum. Jafnvel má staðhæfa að hún sé enn í mótun og taki ný skref á hverjum degi.
Allt frá tímum Grikkja til forna og fram á okkar daga hafa fatlaðir tekið þátt í því að
byggja samfélög. Í sagnfræðilegum heimildum koma þeir fram sem sjúkir eða veikburða
einstaklingar sem fá mismunandi ímynd (Margrét Margeirsdóttir, 2001).

Í fornum heimildum frá Grikkjum má finna frásagnir um líkamlega og andlega fötlun
einstaklinga. Á sumum stöðum í frjósama hálfmánanum svonefnda má sjá að börn sem
féllu ekki að þeim staðli að vera heilbrigð, voru borin út eða þeim kastað fyrir björg. Ef
fötlunin kom ekki fram á fyrstu árum fæðingar mátti búast við að þau féllu á prófum
samfélagsins og yrði hafnað. Í sumum öðrum heimshlutum voru þó mannúðlegri
viðhorf til fötlunar. Í Kína til forna var litið á það sem svo að fötlun væri guðlegur
eiginleiki. Bæri því öðrum að bera virðingu fyrir fötluðum og annast þá vel. Í Biblíunni
eru textar sem fjalla um fólk á jaðri samfélagsins, blinda og veika. Þar má sjá
mismunandi skýringar á veikleikum einstaklinganna. Í Gamla testamentinu var fötlun
sögð afrakstur syndarinnar. Kristur snérist gegn þeim viðhorfum og miklu mildari
afstaða er í Nýja testamentinu. Heimildir um fatlaða eru fátæklegar á miðöldum og fram
til 19. aldar þegar aftur fór að bera á málaflokknum í sögubókum (Margrét
Margeirsdóttir, 2001).
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Á 18. öld voru framfarir meiri og rannsóknir jukust í málaflokknum. Ástæðu þess má
eflaust rekja til Upplýsingastefnunnar sem þá var að ryðja sér til rúms. Þannig varð
þessi málaflokkur sýnilegri í samfélaginu. Að sama skapi má þakka læknisfræðinni fyrir
uppgötvanir á þessu sviði, þar sem hún var í hraðri þróun. Fræðimenn reyndu að svara
margvíslegum spurningum um fjölbreytni mannlífsins. Reynt var að skilgreina kvilla í
fólki sem leiddi á endanum til þess að m.a. þroskahömlun var sögð sjúkdómur með
líkamlegar orsakir (Margrét Margeirsdóttir, 2001).

Frakkar leiddu umbætur fyrir fatlað fólk á fyrstu áratugum 19. aldar, hvort heldur
sem var í læknisfræðilegum eða félagslegum skilningi. Fyrsti skólinn fyrir börn með
þroskahömlun var opnaður í París 1837. Mikið var lagt upp úr greiningu í þessum skóla
og þjálfun fyrir hvern og einn samkvæmt getu og þroska. Þar má sjá að ímynd fatlaðs
fólks var sú á þessum tíma að það væri veikt og þarfnaðist endurhæfingar. Þessi aðferð
tók að breiðast út og síðar varð nokkur þróun í Bandaríkjunum á þessu sviði sem leiddi
til enn frekari landvinninga, sem aftur leiddi til þróunar á réttarstöðu fatlaðs fólks
(Margrét Margeirsdóttir, 2001). Fræðimenn settu fram kenningar um þroska fatlaðra
barna og hvernig umönnum þau ættu að fá. Um miðbik 20. aldar komu svo fram
kenningar sem sneru að félagslegu gildi fatlaðs fólks, til dæmis frá mönnum eins og
Nirjes og Wolfensberger sem lögðu áherslu á eðlilegt líf þar sem fatlað fólk væri hluti af
samfélaginu (Margrét Margeirsdóttir, 2001).

Samfélög heimsins voru farin að láta þessi mál sig töluvert varða um miðja 19. öld.
Íslendingar voru mjög á eftir í þessari umræðu og hér var ekki farið að tala um
þroskahamlaða eða hreyfihamlaða að einhverju ráði fyrr en um miðbik þeirrar
tuttugustu (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Ekki er að finna margar frásagnir af fötluðu
fólki í eldri íslenskum heimildum. Í bókinni Fötlun og samfélag er vitnað í bókmenntir.
Þar er lýst frásögnum úr Íslendingasögum og samtíðarsögum með ævintýralegum blæ.
Þar blandast oftast inn í trúin á hinn hæsta og þá kraftaverkalýsingar af einstaklingum
sem litnir voru hornauga vegna fötlunar sinnar en fengu bót vegna gífurlegrar
guðhræðslu (Margrét Margeirsdóttir, 2001).

Málefni fatlaðs fólk á Íslandi áttu fátt sameiginlegt með þróuninni í öðrum löndum
fyrr en farið var að huga að lagasetningum í kring um þriðja áratug síðustu aldar.
Lagaákvæði voru til í eldri lögum eins og Jónsbók og Grágás, sem fjölluðu um
12

fátækraframfærslu og lýsa stöðu fatlaðs fólks í landinu, en horfa má á birtingarmynd
fatlaðra út frá setningu laga og umræðunni um stofnun úrræða fyrir fatlað fólk (Margrét
Margeirsdóttir, 2001). Af nöfnum á lögum sem komu eftir 1936 má vel sjá hvar fólk
með þroskahömlun var sett. Lögin báru nöfn eins og Lög um fávitahæli og Lög um
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla. Áhugaverð eru lög um ófrjósemisaðgerðir frá
árinu 1938. Innihald þeirra lýsir þeirri ímynd sem fólk almennt gerði sér af
þroskahömlun og stöðu þroskahamlaðra innan samfélagsins (Margrét Margeirsdóttir,
2001; Lög um ófrjósemisaðgerðir, nr. 16/1938). Hægt er að benda á þá ímynd sem ríkti
hér á þessum tíma, þegar sagt var að konur með þroskahömlun skorti kynferðislegt
taumhald og hætta væri á að þær gætu af sér gallaða einstaklinga (Hanna Björg
Sigurjónsdóttir, 2006). Frá þessum tíma hefur þessi ímynd breyst. Komið var á fót
stofnunum sem sáu um umönnun og sveitaheimili fengin til að annast þroskahamlaða.
Nokkurt stökk varð í þróuninni í þessum málaflokki þegar Landssamtökin Þroskahjálp
voru stofnuð á áttunda áratug síðustu aldar því að í kjölfar stofnunar þeirra voru sett lög
um aðstoð við þroskahefta. Lögin voru mikil framför því með þeim fékk fólk með
þroskahömlun viðurkennd ýmis réttindi sem áður höfðu ekki verið viðurkennd. Með
þeim var viðurkenndur réttur fólks með þroskahömlun til að taka þátt og nota almennar
stofnanir, eins og segir í 11. grein lagnanna. Svipað má segja um lög um málefni
fatlaðra sem voru samþykkt frá Alþingi árið 1992. Þau lög skýrðu réttarstöðu fólks
innan samfélagsins. Þá ruddi ný fræðigrein sér rúms hér á landi innan fræðasviðsins og
kallast fötlunarfræði. Þar inni rúmast nýjar hugmyndir um birtingamyndir og ímyndir
fólks með fötlun og þar eru verkfæri sem hægt er að nota til þess að skilja fötlun
(Rannveig Traustadóttir, 2003).

2.2. Alþjóðleg hugmyndafræði
Fötlunarfræði er fræðigrein sem kennd er við félagsvísindasvið Háskóla Íslands
(Háskóli Íslands, 2011). Á Íslandi hefur löngum verið notast við læknisfræðilega
skilgreiningu kennda við endurhæfingu. Í henni felst að sá sem þarf á sérstökum
stuðningi eða þjónustu að halda, vegna líkamlegrar eða andlegrar skerðingar, teljist
fatlaður. Íslensk lög skilgreina aftur á móti ekki nákvæmlega hvað fötlun er, þó svo að
gerður sé greinarmunur á sjúkdómum og svo afleiðingum þeirra. Þrátt fyrir þetta er
hugtakið í stöðugri þróun og erfitt að henda reiður á endanlegri skilgreiningu
(Mannréttindaskrifstofa Íslands, (e.d.)).
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Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint fötlun sem ýmsar mismunandi takmarkanir,
óháðar þjóðerni eða landfræðilegri staðsetningu. Þetta á bæði við um líkamlega sem og
andlega fötlun, óháð því hvernig hún er tilkomin og hvort hún er tímabundin eða
varanleg. Lykilatriðið er að fötlunin tengist einstaklingnum sjálfum en ekki umhverfi
hans (Mannréttindaskrifstofa Íslands, (e.d.)).

Tekist hefur verið á um hugtakið fötlun og það sett í ýmsa búninga til þess að hægt sé
að átta sig á hvað liggur þar að baki. Hið læknisfræðilega sjónarhorn, sem fyrr var getið,
hefur verið hornsteinn í lögum og reglum hér á landi (Rannveig Traustadóttir, 2006). Á
síðustu árum og áratugum hefur þó orðið sú þróun á Íslandi að æ meira hefur verið horft
til hugmyndafræði sem nefnd er Norræna tengslasjónarhornið og einnig til Breska
félagslega líkansins. Norræna tengslasjónarhornið skilgreinir fötlun sem misræmi á
milli einstaklingsins og umhverfisins og að fötlun sé afstæð og háð aðstæðum. Með því
að segja að fötlun sé misræmi á milli einstaklings og umhverfisins, þá er átt við að gjá
myndist á milli einstaklingsins og umhverfisins sem hamli honum þátttöku í
umhverfinu. Að sama skapi er unnt að segja að aðstæðurnar sem einstaklingurinn býr
við skilgreini fötlunina. T.d má segja að málleysi væri ekki fötlun ef allir væru án máls
og töluðu táknmál. Af þessu má þá leiða að skilgreining á fötlun, hvort svo sem hún er
andleg eða líkamleg, sé félagsleg ákvörðun, þar sem óljós mörk eru dregin hverju sinni.
Þannig segir síðasta skilgreiningin að fötlun sé afstæð (Rannveig Traustadóttir, 2006).

Breska félagslega líkanið er upprunnið í Bretlandi á áttunda áratug 20. aldar
(Rannveig Traustadóttir. 2006). Líkanið fjallar um róttækar hugmyndir og uppstokkun á
skilningi hugtaksins fötlun. Breska félagslega líkanið um fötlun er sprottið upp í
samtökum fatlaðra í Bretlandi. Gefin var út yfirlýsing árið 1976, þar sem samtökin lýstu
því yfir að samfélagið væri undirrótin að því að fólk væri fatlað. Með þessu var verið að
segja að skerðingar, líkamlegar eða andlegar, væru ekki ástæður þess að einstaklingarnir
gætu ekki framkvæmt ákveðnar athafnir. Litið er frekar á það sem svo að fötlun sé
afleiðing fyrirkomulags sem felur í sér þröskulda sem takmarka möguleika þess skerta.
Því má skilja þetta sjónarmið þannig að orðið fötlun vísi til hóps fólks sem er ófær um
að taka þátt í venjulegum samfélagslegum athöfnum vegna skerðingar sinnar og þess
vegna dæmi samfélagið einstaklinga hópsins sem ófæra og óeðlilega. Þetta sjónarhorn
hefur hlotið mikla gagnrýni fyrir að horfa þröngt á þennan hóp og líta jafnvel framhjá
sumum atriðum. Sama má segja um þá sem gagnrýna þau skil sem verða á milli þess
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læknisfræðilega og þess félagslega og skilja þannig andlegar skerðingar eftir í lausu lofti
læknisfræðinnar. Segja má að þetta sjónarmið sé enn í þróun, þar sem umræður um það
verða ávallt til þess að víkka út þann skilning sem við leggjum í orðið fötlun (Rannveig
Traustadóttir, 2006).

Fötlunarfræðin er rétt að slíta barnsskónum hér á landi og er farin að verða
áhrifavaldur í stefnumótun um málefni fatlaðs fólks. Fræðigreinin hafnar einhliða
læknisfræðilegum skilgreiningum á fötlun og beinir athygli sinni að hinum félagslega
þætti (Háskóli Íslands, [án ártals]). Þannig mótar hún skýra stefnu út frá
hugmyndalíkönum sem hafa verið í þróun á síðustu áratugum. Sú skoðun hefur þó
komið fram í einstaka fræðasamfélögum að fötlunarfræðin sé ekki ung eða ný
fræðigrein, heldur nái hún að minnsta kosti 40 ár aftur í tímann, til fræðimanna eins og
Goffman, og jafnvel hefur verið seilst enn lengra og nefnt að fræðimenn í upphafi
Upplýsingarinnar hafi sett fram fyrstu kenningarnar um fatlanir (Titchkosky, T., 2009).

Fötlunarfræðin einblínir samt sem áður ekki lengur á lækningu og læknisfræði til
þess að skýra út fötlun, heldur horfir hún í sívaxandi mæli þverfaglega á hana og út frá
félagvísindalegu sjónarhorni, þar sem takast á skoðanir og kenningar sem geta svo af sér
nýjar hugmyndir og nýjar áherslur í því að bæta stöðu fatlaðs fólks. Fræðin eru þó ekki
einskorðuð við fatlað fólk, heldur ná þau einnig til fleiri jaðarhópa sem hafa ekki verið
sýnilegir og hafa komið þeim upp á yfirborðið. Þannig hefur þessi nýja fræðigrein, sem
á sér þó rætur í fortíðinni, sinnt öllum en ekki einungis ríkjandi hópum. Krafan er sú að
gerð sé grein fyrir öllum hópum sem búa í mannlegu samfélagi (Rannveig Traustadóttir,
2006)

2.3. Hugmyndafræði Wolf Wolfensberger
Hugmyndafræði um réttindi fatlaðs fólks varð sýnilegri eftir heimstyrjaldir síðustu
aldar og þá sérstaklega eftir þá fyrri. Hugmyndafræði um eðlilegt líf var svo í framþróun
í Skandinavíu sem leiddi til þess að kenning um eðlilegt líf (normalisering) leit dagsins
ljós. Meginþema hennar var það að fatlað fólk væri virkir samfélagsþegnar. Þessi stefna
átti svo eftir að verða horsteinn í kenningum sem síðar komu fram (Margrét
Margeirsdóttir, 2001).
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Fræðimenn hafa krufið þessar kenningar og sett fram skilgreiningar á þeim eftir
ítarlega

skoðun

eða

rannsóknir

(Margrét

Margeirsdóttir,

2001).

Sænski

félagsfræðingurinn Bengt Nirje setti fram kenningu um eðlilegt líf árið 1969 í ritinu
Changing Patterns in Residental Service for the Mentally Retarded. Þar setur hann fram
þá hugmynd að skapa eigi fólki með þroskahömlun sem eðlilegast líf meðal annarra í
samfélaginu. Hugmyndafræðin snerist um að allir ættu að vera jafnir innan samfélagsins
og að rétturinn til að vera fatlaður yrði viðurkenndur, það er að fá að taka þátt í
samfélaginu eins og aðrir. Þessi hugmyndafræði barst svo til Bandaríkjanna í kringum
1970. Fræðimaðurinn Wolf Wolfensberger endurskilgreindi kenningu Nirje á þann veg
að eðlilegt líf fælist í því að fatlað fólk yrði hæft til að gegna störfum í samfélaginu og
njóta þannig virðingar sem virkir þátttakendur í því. Fólki yrði gert kleift að vinna sig
upp í viðurkennd hlutverk innan samfélaga og fengi þjálfun í að sinna þeim hlutverkum.
Þannig ætti fatlað fólk jafnmikinn rétt á því að öðlast góða félagslega stöðu innan
samfélagsins og aðrir (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Neikvæðar ímyndir hafa ríkt um
þroskahamlað fólk og í sumum tilfellum hefur það jafnvel ekki verið talið mennskt.
Þessar neikvæðu ímyndir hafa skapað skaddaða sjálfsmynd og minna sjálfstraust meðal
fólksins (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Það að til séu sérúrræði fyrir fatlaða getur
haft í för með sér ákveðna stimplun sem getur komið fram í mismunun og fordómum í
garð þess hóps. Leiðir til að vinna gegn neikvæðri ímynd fatlaðs fólks og stuðla að
jákvæðum birtingamyndum er að draga fram það besta í þroska og hæfileika
einstaklingsins, veita tækifæri til menntunar, félagsstarfs og vinnu (Thomas, D og
Woods, H., 2003). Wolfensberger varaði við stofnunum og því að fólk væri sett þar inn
á þeim forsendum að það væri ekki hæfir samfélagsþegnar. Hann lagði áherslu á
blöndun innan samfélaganna, þannig að allir fengju jöfn tækifæri. Hann benti á að besta
aðferðin til að vinna gegn neikvæðri ímynd og viðhorfum í garð fólks með
þroskahömlun væri að virkja það til þátttöku í félagslegum athöfnum og að horfa á
jákvæðar hliðar og þroska þá hæfileika sem einstaklingarnir hefðu til að bera, það er að
beina sjónum að styrkleikum og horfa fram hjá frávikum (Margrét Margeirsdóttir,
2001).

Í grein sem Wolfensberger (1995) skrifar heldur hann því fram að hugmyndafræðin
um samfélagslega þátttöku og eðlilegt líf sé litin mismunandi augum út frá pólitískri
hugsun. Í þessu samhengi má segja að gagnrýni sumra sé að það sé ósanngjarnt að líta á
núverandi viðmið sem þvingandi gagnvart ákveðnum samfélagshópum og að
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verðfelling þeirra muni viðhaldast nema viðmiðin verði endurskoðuð. Segir
Wolfensberger að samfélagsleg þátttaka fatlaðs fólks snúist um að hjálpa því inn í
viðurkennd hlutverk innan samfélagsins til þess að efla jákvæða birtingarmynd þess
meðal meðborgara sinna (Wolfensberger, 1995).

2.4. Samningur um réttindi fatlaðs fólks
Ísland gerðist aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ásamt
valfrjálsri bókun hans þann 30. mars 2007. Meginmarkmið samningsins er að tryggja
fötluðu fólki jafnan rétt á við aðra til mannfrelsis og allra mannréttinda. Samningurinn
gildir um alla þá sem teljast fatlaðir skv. skilgreiningu í 1. grein samningsins
(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).

Samningurinn í heild er trygging fyrir öllum þeim almennu réttindum sem í raun eru
í gildi í flestum þjóðríkjum sem hann samþykkja. Ekki er um nein aukin réttindi að
ræða, heldur er áhersla lögð á þau réttindi sem eru til nú þegar. Í 3. grein samningsins er
fjallað um að fatlaðir eigi að geta tekið fullan þátt í samfélagi án aðgreiningar og að
jafnrétti kynjanna sé virt. Í 14. grein samningsins er talað um menntun. Þar er fjallað um
að allir eigi rétt til náms og undirstrikað að fatlaðir eigi þennan sama rétt. Þar er
jafnframt talað um að fatlað fólk eigi rétt á að þroska persónuleika sinn, hæfileika og
sköpunargáfu. Þarna er lög áhersla á að aðildarríkin auðveldi fólki aðgang að menntun
eða styðji við þess konar menntun sem fatlaðir kjósa að sækja. Í 30. grein samningsins
er fjallað um þátttöku í menningarlífi, tómstundum og íþróttastarfi. Þar er áskilið að
aðildarríkin viðurkenni þátttöku fatlaðs fólks í því að taka þátt í menningarlífi
samfélagsins. Í 2. málsgrein þess kafla eru ríkin skuldbundin til að gera ráðstafanir til að
gefa fötluðu fólki færi á að þroska sköpunargáfu sína til að bæta og göfga samfélag sitt,
ekki bara í sína þágu heldur fyrir mannlífið allt. Í 28. grein er tekið á því að fatlaðir
hljóti viðunandi lífskjör og félagslega vernd. Með þessu er átt við að fatlaðir njóti þeirra
lífskjara að eiga í hús að venda og geti haft í sig og á. Í sömu grein er talað um að
aðildarríki geri ráðstafanir til að fatlaðir geti fylgt þróun lífskjara og verði ekki eftirbátar
hvað það varðar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).

Þegar lífskjör eru annars vegar verður að horfa á hvort virðing og frjáls
samfélalagsþátttaka sé ekki partur af þeim og hvort ekki verði að vekja athygli á
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réttindum fatlaðs fólks. Í 8. grein samningsins er fjallað um vitundarvakningu og
ráðstafanir þar að lútandi. Þar er talað um að aðildarríkin eigi að vinna á móti
neikvæðum ímyndum, fordómum og skaðlegum venjum sem tengjast fötluðu fólki, að
sama skapi að auka vitund almennings um getu og framlag fólks til samfélagsins.
Samningurinn talar líka um hvaða ráðstafanir eru taldar bestar til að vinna að þessum
markmiðum sem nefnd eru hér. Í þeim nefnir hann að vinna að átaksverkefnum sem
miða að því að upplýsa almenning um réttindi fatlaðs fólks og hann verði mótækilegri
fyrir þeim. Lagt er til að stuðlað verði að jákvæðri ímynd fatlaðs fólks og vitund verði
efld um málefni þess. Jafnframt segir í sama lið að unnið skuli að því að færni og geta
fatlaðs fólks verði viðurkennt í ríkara mæli og framlag þess til vinnumarkaðarins í heild.
8. greinin fjallar líka um að hvetja fjölmiðla til að gefa mynd af fötluðu fólki sem
samræmist samningnum og að hvatt verði til þess að gerðar séu áætlanir um fræðslu og
vitundarvakningu um réttindin og fólkið (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks, 2007).

Þegar Ísland tók saman efni um samninginn í nefnd sem sett var á laggirnar um hann
var lagt til að fela félags- og tryggingamálaráðuneytinu, sem nú er velferðaráðuneytið, í
samvinnu við hagsmunasamtök fatlaðra að þróa verkefni um vitundarvakningu og betri
birtingamynd í ljósi 8. greinar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
(Helgi Hjörvar, 2010).

2.5. Lög og alþjóðasamningar
Saman mynda lög ramma utan um það kerfi sem unnið er eftir hér á landi sem og í
öðrum löndum heimsins. Ísland er aðili að margs konar alþjóðasamningum sem fjalla
flestir um mannréttindi. Þessir samningar eru gerðir til að tryggja þegnum landsins
ákveðin grundvallarréttindi og þá hafa þjóðríkin lögleitt ákveðin mannréttindaákvæði
meðfram lögunum (Árni Helgason, 2009; Brynhildur G. Flóvenz, 2004).

Sett hafa verið margs konar lög um málefni fatlaðra hér á Íslandi (Margrét
Margeirsdóttir, 2001). Fyrst ber að nefna lög sem sett voru um 1921 sem snertu fatlað
fólk og komu í veg fyrir hjónabönd fólks með þroskahömlun (Hanna Björg
Sigurjónsdóttir, 2006). Lög um fávitahæli voru sett af Alþingi 1936, í þeim var tryggt
fjármagn til reksturs hæla sem sáu um umönnun fatlaðs fólks. Í þeim var skilgreind
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ákveðin tegund af umönnunarþjónustu fyrir þá sem voru skilgreindir sem fávitar.
Orðabók skýrir orðið fáviti sem þá er hafa greindavísitölu á bilinu 25 til 50 (Íslensk
Tölvuorðabók, 2006). Eru lögin í anda þeirrar stefnu sem var uppi á þeim tíma, þar sem
litið var á fatlað fólk sem bagga á samfélagi og sveitum. Þrátt fyrir það var verið að
reyna að bæta lífskjör þeirra með því að byggja upp þá einstaklinga sem mögulega voru
færir um að geta unnið. Segir í annarri grein laganna að kenna verði þeim
undirstöðuatriði almennra barnaskólanámsgreina og því svo bætt við að sérstaklega
skuli leggja áherslu á einhverja vinnu sem að gagni muni koma (Lög um fávitahæli, nr.
18/1936; Margrét Margeirsdóttir, 2001).

Árið 1967 voru sett lög sem voru einungis uppfærsla á þeim sem höfðu verið sett árið
1936. Lögin fjölluðu um fávitastofnanir og voru til þess gerð að tryggja fólki með
þroskahömlun umönnun og þjálfun. Líta má á staðsetningu þessara stofnana því þeim
var komið fyrir á afviknum stöðum, fjarri almannaleið. Almennt á þessum tíma var litið
á fötlun sem sjúkleika sem þarfnaðist legu í hjúkrunarrými og viðstöðulausrar eftirfylgni
sérfræðinga. Neikvæð merking var víðs fjarri þegar talað var um fatlaða sem fávita (Lög
um fávitastofnanir nr. 53/1967). Árið 1979 voru svo samþykkt lög um aðstoð við
þroskahefta þar sem í fyrsta skipti var hugað að jöfnum rétti á við aðra þjóðfélagsþegna
og að þeir gætu lifað sem eðlilegustu lífi. Margir þættir sem voru settir í lögin voru
nýmæli sem fólust í að gefa fólki val. Í fyrsta skipti var orðið þroskaheftur notað í
lagasetningu og er skilgreining á orðinu í 2. grein laganna. Voru þetta nýmæli á þeim
tíma og fólu í sér nýja stjórnsýsluhætti. Einnig voru þjónustuþættir bættir og tóku mið af
fyrstu grein laganna um jafnan rétt til eðlilegs lífs (Lög um aðstoð við þroskaheftra nr.
47/1979; Margrét Margeirsdóttir, 2001).

Árið 1991, í fyrri félagsmálaráðherratíð sinni (1987-1994), lagði Jóhanna
Sigurðardóttir, sem nú situr sem forsætisráðherra (2009-), fram stjórnarfrumvarp sem
varð svo að lögum nr. 59/1992. Voru þessi lög framhald á lögunum frá 1979 þar sem
verið var að bæta enn meira lífsskilyrði sem fatlaðir bjuggu við. Þar er fötluðum
tryggður jafn réttur og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna. Lögin eru í anda
hugmyndafræði um samskipan og eðlilegs lífs þar sem samfélagið kemur til móts við
þann fatlaða og reynir að stuðla að því að hann geti lifað samfélagsþegn. Þessum lögum
var svo breytt í lok árs 2010 með lögum nr. 152/2010, þar sem málaflokkurinn var allur
færður til sveitarfélaga. Nýju lögin byggja á eldri löggjöfinni en eru með
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bráðabirgðaákvæðum sem þarf að vera búið að uppfylla fyrir árið 2014. Þessi ákvæði
gefa stjórnvöldum og sveitarfélögum færi á að lagfæra lögin og sníða af þeim vankanta.
Lögin eru sett í þeim tilgangi að bæta samfélagið, þannig að fatlað fólk geti lifað og
tekið þátt í samfélaginu án hamlana, notið virðingar og orðið að virkum
samfélagsþegnum (Lög um breytingu á lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðra með
síðari breytingum nr. 152/2010; Margrét Margeirsdóttir, 2001).

2.6. Með augum almennings í menningu okkar
Neikvæða ímynd fólks með þroskahömlun má rekja til þess að hún hefur birtist
okkur sem slík í sögu menningu þjóðarinnar. Sú mynd sem við höfum mótað með okkur
byggir aðallega á læknisfræðilegri hugsun (Kristín Björnsdóttir, 2009). Fullyrt hefur
verið að þroskahömlun sé samt sem áður í fæstum tilfellum hægt að rekja til sjúkdóma
eða erfða. Hún sé fremur afsprengi menningar samfélaganna sem hefur þróast í gegnum
athafnir, skoðanir og gildi okkar (Kristín Björnsdóttir, 2004). Í íslensku samfélagi
fjölluðu eldri lög landsins sem sneru að fötluðu fólki ávallt um það hvernig bæri að
annast þá sem sjúkir væru (Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967).

Hefur þetta tekið breytingum á síðastliðnum árum með breyttu fyrirkomulagi í
þjónustustofnunum samfélagsins og afnámi þess stofnanakerfis sem áður var við lýði.
Fólk með þroskahömlun lifir ekki lengur á sólarhringsstofnunum eða er einangrað frá
hringiðu samfélagsins. Ferlimál hafa verið bætt og aðgengi að skóla án aðgreiningar
hefur verið hrint í framkvæmd, þrátt fyrir að vankantar hafi komið fram í
framkvæmdinni (Gretar L. Marinósson, 2008). Margt hefur breyst á síðastliðnum árum,
þó eru samt sem áður tvær fylkingar í samfélaginu, þ.e. „við“ og „hinir“, þar sem við
erum þeir sem eru greindir með þroskahömlun og hinir þeir ófötluðu. Þetta má sjá á
niðurstöðu rannsóknar sem Kristín Björnsdóttur (2004) gerði í framhaldskólum á því
hvernig hóparnir skiptust í tvær fylkingar. Þessi tilhögum virðist hafa náð að skjóta
rótum og utan framhaldskólanna ríkir mjög líklega sams konar menning. Í sömu
rannsókn kemur fram að þegar boð kom til nemendafélags framhaldskóla um það að fá
sjónvarpstíma til þess að kynna skólann sinn hafi nemendafélagið viljað að nemendur á
starfsnámsbraut fengju nokkrar mínútur til kynningar. Ríkissjónvarpið tók ekki vel í
þessa tillögu og hafnaði henni með þeim rökum að þar á bæ teldu menn að verið væri að
gera grín að fötluðu nemendunum (Kristín Björnsdóttir, 2004).
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2.7. Birtingarmynd fatlaðra í miðlum
Samkvæmt grein eftir Durkin (2001) felst félagsmótun í því að fólk tileinkar sér eða
lærir það sem þarf til að taka þátt í samfélaginu á áhrifaríkan hátt. Þ.e. fólk mótar sér
atferlisreglur, skoðanir, viðhorf og annað sem snýr að því að vera þátttakandi í
samfélaginu (Durkin, K., 2001). Fjölmiðlar eru því eitt af verkfærunum til þess að nota í
félagsmótun. Þeir geta aðstoðað fólk við að sjá inn um glugga hjá öðrum og að bera sig
saman við þá og mynda sér skoðun og móta atferli. Því eru fjölmiðlar, og þá er átt við
þá miðla sem miðla efni til fólks á áhrifaríkan hátt, orðnir sterkur þáttur í menningu
okkar tíma. Traust það sem lagt er á fjölmiðla er gífurlegt og þess er vænst að þeir
upplýsi, fræði og segi almenningi til um það hvernig hann eigi að haga sér. Með þessa
vitneskju að vopni má bæði skoða fjölmiðla með gagnrýnu hugafari sem og að reyna að
nýta sér þá til framdráttar (Croteau og Hoynes, 2003). Sjónvarp getur til að mynda
mótað skoðanir eða ímynd hjá þeim sem ekki hafa mótað sér hana fyrir. Það er samt
sem áður ekki mótandi afl sé skoðun ákveðin fyrir en getur haft áhrif og styrkt gildandi
skoðun eða ímynd (Stefán Jón Hafstein, 1987).

Er fatlað fólk yfirleitt hluti af samfélaginu? Í miðlum landsins birtist fatlað fólk ekki
endilega sem slíkt. Í mörgum tilfellum birtast fatlaðir í fjölmiðlum sem hetjur eða sem
aumingjar og ómenni. Þar hefur fatlað fólk verið sett í hlutverk hins vonda
aðstoðarmanns illmennisins eða aumingjans sem allir forðast (Kristín Björnsdóttir,
2004). Hægt er að nefna nokkur dæmi um þetta frá síðustu árum. Í sögunni Jóladraumi
eftir Dickens (1843) er söguhetjan látin bjarga lífi stráks sem er hreyfihamlaður. Þar
birtist sá fatlaði okkur sem byrði sem vart er hugað líf. Í sjónvarpsþættinum
Fangavaktinni eftir Ragnar Bragason (2009), sem vakti miklar umræður um ímynd
fatlaðra, var verðandi mágur Daníels þroskahamlaður. Þar var hann látinn birtast
sjónvarpsáhorfendum sem pissandi, slefandi og ósjálfbjarga einstaklingur og var mikil
byrði fyrir fjölskylduna. Betur var farið með ímynd þroskahamlaðs einstaklings í
myndinni Okkar eigin Osló eftir Þorstein Guðmundsson (2011), þar sem systir
söguhetjunnar var þroskahömluð en var hluti af umhverfi sínu sem slík.
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3. Í leit að bættu lífi með betri ímynd
Hér á undan var skoðað hvernig ímynd fatlaðs fólks hefur birst á undanförnum
áratugum og öldum. Fólk með þroskahömlun hefur verið flokkað með þeim hópi, þó
svo að í fötlunarfræðinni hafi verið gerður greinamunur á (Rannveig Traustadóttir,
2003).

3.1. „Þetta fólk“
Vísi að þeirri hópaskiptingu sem er í samfélaginu, eins og staðan er nú skv.
skilgreiningu Kristínar Björnsdóttur (2004), má sjá í þeirri tilhneigingu að samfélagið
talar um hópanna „okkur“ og „hina“. Í rannsókn Kristínar (2004) skoðar hún hvernig
þátttaka í því námsframboði sem í boði var í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu
var hjá fólki með þroskahömlun. Í þeirri rannsókn kom það í ljós að skiptingin var í
tvær fylkingar, það er ófatlaðir og þroskaheftir nemendur. (Kristín Björnsdóttir, 2004).

Skilgreining á þroskahömlun felst í því að sá sem er þroskahamlaður er gjarnan
talinn skertur vitsmunalega og félagslega sem leiðir oftast til þess að viðkomandi þarf
einhvers konar stuðning til þess að geta tekið þátt í samfélaginu sem hann býr í (Brown,
I., 2007). Til þess að búa til staðla hafa verið búin til próf sem mæla greind einstaklinga,
svokölluð greindarpróf. Þessi próf eru stöðluð og ákvarða greind þess sem þau tekur.
Meðalgreind er um 100 stig hjá hinum eðlilega einstaklingi á meðan þeir sem teljast
þroskahamlaðir eru fyrir neðan 70 stig í greind (Carnaby, S., 2007). Þessi staðall er
notaður hjá WHO til þess að greina þá sem eru þroskahamlaðir og þeir settir í flokk sem
kallast ICD-10 samkvæmt staðli sem flokkar heilsufarsvandamál fólks í heiminum
(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), 2011).

Sjá má á þessu að notast er við læknisfræðilega nálgun í skilgreiningum WHO á fólki
með þroskahömlun (Rannveig Traustadóttir, 2003). Ef horft er félagslega á
þroskahömlun er skoðað hvað fólk getur í samfélagi sínu og hvað það getur ekki. Ef
einhver fellur í hópinn að geta ekki er leitt að því líkum að hann sé skertur á einhvern
hátt. Fólk sem frá barnæsku hefur ekki haft getu til þess að gera það sem samfélagið
ætlast til af því er því álitið búa við einhvers konar skerðingu. Samt sem áður eru margs
konar skerðingar til og sumar minni en aðrar og ein af þessum skerðingum er
þroskahömlun. Þannig má segja að umhverfið sé þáttur í því að skapa þá skerðingu sem
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þroskahömlun er og er því erfitt fyrir þann stimplaða að ná fram breytingum á högum
sínum (Brown, I., 2007).

3.2. Ímynd
Ímynd samkvæmt íslenskri orðabók er að birtast einhverjum eða vera líkur
einhverjum í atferli. „Hann er lifandi ímynd föður síns“ (Mörður Árnason, 2002).
Barthes (1979) taldi huglæga táknmynd eða birtingarmynd einstaklingsins verða til
þegar hann er innan um aðra. Ímynd er mikið notuð við það að byggja upp orðspor
fyrirtækja eða stofnana. Er þá talað um að fyrirtæki fari í ímyndarvinnu til að skilgreina
og kynna fyrirtækið sem slíkt, eða vöru þess, til þess að hún seljist betur (Haedrich, G.,
1993). Ímynd er sem sagt sú mynd sem fólk gerir sér af einhverju, hugmynd fólks um
eitthvað.

Hér á Íslandi hefur ímynd oft verið tengd við fjölmiðla og sagt að þeir skapi ímynd
(Kristín Björnsdóttir, 2006). Í grein Kristínar er bent á að lítil umfjöllun um ákveðna
hópa í fjölmiðlun byggi upp þá ímynd að viðkomandi hópur sé ekki þátttakandi í
samfélaginu. Því getur ímynd hóps eða hlutar verið ákvörðuð af fjölmiðli sem býr til
staðalímynd sem endurspeglast svo margfalt út í samfélagið og jafnvel getur hann búið
til bjagaða mynd og þá ýmist jákvæða eða neikvæða (Kristín Björnsdóttir, 2006). Ímynd
leggur okkur línurnar og hjálpar okkur að bera okkur saman við samfélagið. Hún felur í
sér staðal sem við förum eftir. Auðveldasta leiðin til þess að kynna ímynd er að setja sér
stefnumótandi markmið sem leiða vinnu með birtingarmyndina sem miðar að því að
skapa ímynd (Haedrich, G., 1993).

3.3. Þroskahamlaðir, bætt ímynd?
Ímynd getur verið mikilvæg sem verkfæri til þess að bæta viðhorf (Haedrich, G.,
1993). Hvað með það að bæta líf þeirra sem eru þroskahamlaðir? Samkvæmt sögulegum
heimildum og einnig samkvæmt nýjustu heimildum, hafa fatlaðir ekki hlotið
viðurkenningu samfélagsins eða fengið viðurkennt hlutverk innan þess. Í grein sem
Kristín Björnsdóttir (2006) skrifaði má sjá hvernig íþróttir fatlaðs fólks fá takmarkaða
eða jafnvel enga athygli í umfjöllun í ríkisfjölmiðli landsins eða öðrum miðlum, þrátt
fyrir að stórkostlegir sigrar hafi verið unnir. Frekar vilja fjölmiðlar í anda
hugmyndafræði ofurmennisins birta af þeim sem eru fatlaðir á einhvern hátt og sýna hve

23

duglegir þeir eru að útbúa jólakort og eða róa bátum. Ætla má að með þessu sé verið að
ýta þessum hópi út á jaðar samfélagsins og flokka einstaklinga hans sem óæðri
samfélagsþegna og hóp sem er ekki inni á samfélagsmyndinni (Kristín Björnsdóttir,
2006)

Í doktorsrannsókn sinni skoðar Kristín Björnsdóttir (2009) félagslega þátttöku fólks
með þroskahömlun. Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig fólk með
þroskahömlun upplifir samfélag sitt og túlkar þátttöku sína í því. Þær niðurstöður sem
þar komu fram sýna mikilvægi þess að fólk með þroskahömlun öðlist tækifæri til að
verða virkara í ákvörðunum sínum. Samskipti á milli einstaklinga þróa þá og móta
félagsstöðu þeirra innan samfélagsins þannig að þeir fái viðurkennd hlutverk innan þess.
Það að vilja láta til sín taka í samfélaginu er ef til vill eitthvað sem þarf að hafa í huga
gagnvart öllum en ekki bara fáeinum (Croteau og Hoynes, 2003). Það að þurfa
hinsvegar að berjast fyrir tilverurétti sínum í samskiptum skapast aðallega af þeirri stöðu
sem fólk með þroskahömlun hefur haft innan samfélagsins. Það að hafa ekki jákvæða
ímynd gerir það að verkum að erfiðara verður að berjast á móti straumnum og litið er á
hópinn sem þiggjanda samfélagsins en ekki þátttakanda og einstaklingar hópsins eru
taldir öðrum háðir frekar en fullgildir samfélagsþegnar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir,
2006).
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4. Með okkar augum
Í ljósi þess að hér á landi hafa stjórnvöld gerst aðilar að samningi Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og eru að vinna í því að breyta og bæta löggjöf í
tengslum við hann, er áhugavert að skoða hvort ekki sé hægt að setja á laggirnar
verkefni þar sem unnið er markvisst að markmiðum 8. og 30. gr. samningsins.
Verkefnið þyrfti að stuðla að því að vekja þjóðfélagið til vitundar um að fólk með
þroskahömlun sé einnig hluti af samfélagi okkar og bæta ímynd þess með jákvæðari
umfjöllun ásamt því að auka flóru menningarlífs þess (Samningur Sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks, 2007).

Landssamtökin Þroskahjálp hafa áralanga reynslu af því að starfa að málefnum
þroskahamlaðra. Samtökin hafa sett fram margvíslegar og nýstárlegar hugmyndir sem
hafa bætt ímynd þess hóps. Hér á eftir verður gerð grein fyrir einni þessara hugmynda
(Landssamtökin Þroskahjálp, 2011).

4.1. Forsagan
Kveikja hugmyndarinnar að „Með

okkar

augum“

er framtak

norrænna

sjónvarpstöðva sem eru starfræktar af fólki með þroskahömlun og fæst við
sjónvarpsþáttagerð. Ekki hafa mörg þannig verkefni litið dagsins ljós á Íslandi.
Hugmyndin var því þróuð af Landssamtökunum Þroskahjálp með svipuðum hætti og hjá
norrænu sjónvarpsstöðvunum.

Líkt og fram kemur hér að framan, þá hafa fjölmiðlar oftar en ekki sýnt tvenns konar
myndir af þroskahömlun, annaðhvort þá að viðkomandi sé svo duglegur eða að hann
eigi svo bágt, auminginn (Kristín Björnsdóttir, 2004). Oft eru þroskahamlaðir
viðmælendur fréttamanna í lokafréttum fréttatímans, þar sem verið er að sýna góðu
fréttirnar. Sjaldan eða aldrei höfum við séð fréttir þar sem fólk með þroskahömlun spyr
spurninganna.

Áhugui

kviknaði

á

svona

verkefni

þegar

framkvæmdarstjóri

Landssamtakana Þroskahjálp sá þátt á sjónvarpsstöð í Noregi, sem sérhæfir sig í efni
sem framleitt er og stjórnað af fólki með þroskahömlun. Umfjöllunarefnið var stjórnmál
og sérstaðan fólst í því að spyrlarnir spurðu öðruvísi spurninga en hefðbundið er.
Spurningarnar snerust gjarnan um stjórnmálamennina sem persónur en jafnframt voru
spurningar um ýmis alvarleg málefni inn á milli. Spurningar sem komu fram í hita
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augnabliksins voru þó þær sem „seldu“ sjónvarpsefnið. Þar sem erlendum
stjórnmálamönnum finnst mikilvægt að sinna þessum stöðvum eins og öðrum, þá hafa
þeir sótt í það að koma fram í þáttum á vegum þessarar sjónvarpsstöðvar, en reynt hvað
þeir geta til þess að fá spurningarnar fyrirfram, þannig að þeir geti svarað þeim með
pólitískum svörum (Friðrik Sigurðsson, 2011).

4.2. Glad-fjölskyldan
Í Danmörku hefur verið starfandi í rúm 10 ár sjónvarpsstöð sem heitir TV- Glad. Þar
stýrir fólk með þroskahömlun öllum þáttum stöðvarinnar. Meginmarkmið stöðvarinnar
er að gefa þeim sem áður voru kallaðir fávitar en nú eru kallaðir fólk með
þroskahömlun, rödd í samfélaginu. Þar innan dyra eru starfsmennirnir ekki kallaðir neitt
annað en samstarfsmenn og félagar. Sjónvarpsstöðin sem er með höfuðstöðvar í
Kaupmannahöfn er með um 200 manns í vinnu hjá sér um alla Danmörku (TVGLAD,(e.d.)).

Þorri starfsfólksins er í Kaupmannahöfn, þar sem einnig hefur spunnist utan um
stöðina leikhús, hönnunardeild, kaffihús, skóli og útvarpsstöð. Þetta er allt tvinnað
saman í kjarna þar sem hægt er að kynna sér starfsemina. Sjónvarpsstöðin framleiðir
efni fyrir sjónvarp sem sýnt er á mismunandi stöðvum í um 30 mínútur hvern dag.
Sjónvarpsstöðin framleiðir allt frá grafískum teiknimyndum yfir í dægurmálaþætti sem
fjalla um málefni samfélagsins hverju sinni. Leikhúsið er reglulega með sýningar og
skólinn menntar fólk í þeim þáttum sem Glad-fjölskyldann sinnir. Við framleiðslu á
þessu sjónvarpsefni er fólk með þroskahömlun lykilstarfsmenn. Það stendur bæði fyrir
aftan og framan myndavélarnar og er í hringiðunni frá A til Ö. Sama á við um aðra þætti
í framleiðslu Glad-fjölskyldunnar. Með fólkinu starfa svo fagmenn í framleiðslu
sjónvarpsefnis og aðstoða og gera hlutina faglega fyrir sjónvarp. Þannig næst fram
fagmannleg framleiðsla sem er að fullu samkeppnishæf í sölu fyrir sjónvarp (TVGLAD, (e.d.)).

4.3. Hugmyndin
Hugmynd að sjónvarpsverkefni var sett á laggirnar hér á landi vorið 2010, þó í miklu
minna mæli, af Landssamtökunum Þroskahjálp. Farið var í samstarf við Fjölmennt
símenntunarmiðstöð, þar sem settur var á laggirnar áfangi í sjónvarpsþáttargerð í
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samstarfi við Kvikmyndaskólann. Námskeiðið varð svo að frekari þróun á
hugmyndinni. Fengnir voru fagmenn úr íslensku sjónvarpi til að vera bakhópur þeirra
sem tóku þátt í námskeiðinu til þess að fara út í sjónvarpsþáttaframleiðslu. Á
haustdögum 2010 var svo ákveðið að hefja verkefnið með sjö einstaklingum ásamt
þremur fagaðilum sem aðstoðuðu við framleiðsluna. Hugmyndin var svo sú að selja
hugmyndina til Ríkisútvarpsins (RÚV) þar sem þættirnir yrðu á dagskrá sjónvarpsins.
Allt þetta lá fyrir í lok árs 2010 og farið var að skipuleggja það að taka upp þættina með
svokölluðu „crew“, eins og það er kallað í sjónvarpsstéttinni. Bakhópur verkefnisins
hittist í febrúar 2011 og var þá hugmyndin fullkomnuð.

Hugmyndin

byggir

á

TV-Glad

hugmyndafræðinni, þar sem fólk með
þroskahömlun stendur að þáttagerðinni
og verður hér eftir nefnt tökuhópurinn.
Tökuhópurinn var sá sem setti fram
hugmyndir að efnistökum sem svo voru
grisjaðar til þess að rúmast í sex þáttum.
Mynd 1: Úr þáttunum Með okkar augum
©Jón Þorsteinn Sigurðsson

Á bak við þennan hóp voru svo þrír
aðstoðarmenn, ásamt þeim sem fjármagna

og reka hugmyndina, fylgja hugmyndafræðinni eftir og gæta þess að ímynd og
birtingarmynd fólks með þroskahömlun komi sem best út. Saman myndar þessi hópur
verkefnið sem fengið hefur nafnið Með okkar augum (MOA) (Friðrik Sigurðsson,
2011).

MOA á að vera unnið eins og hver annar sjónvarpsþáttur með ritstjórn og tæknifólki.
Eina breytingin frá hefðbundnum þáttum er sú að hér vinnur fólk með þroskahömlun
báðum megin við myndavélina og fer algjörlega sínar eigin leiðir í vali á viðfangsefni,
viðmælendum og spurningum. Áferð þáttanna verður að því leyti óvenjuleg að
áhorfanda er gefin rík tilfinning fyrir vinnslu alls efnisins. Annað sjónarhorn þáttanna
verður á verklagi og vinnuaðferðum þáttagerðarfólksins en með því móti á að sýna
sérstöðu og stemmingu þessara þátta, sem felst í þátttöku fatlaðra á því sviði sem
ófatlaðir hafa hingað til einokað (Elín Sveinsdóttir, 2011).
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MOA á að vera fréttatengdur dægurmálaþáttur þar sem þáttastjórnendur taka á hinum
ýmsu málum samfélagsins. Þar skiptir ekki máli hvort það séu hápólitísk málefni sem
snúa að réttindum fatlaðs fólks eða dægurmál eins og tíska eða matseld. Hver þáttur á að
innihalda stutt fréttainnslög, viðtöl í og utan myndvers svo og ýmis sértæk dægurmál
eins og til dæmis umfjöllun um vortískuna. Hver taka er skipulögð af framleiðslustjóra
þáttanna sem er svo framkvæmd af tökuhópnum með aðstoð fagmanna. Gæta á þess í
hverri töku að viðmælendur og þáttastjórnendur komi með jákvæða ímynd út í
samfélagið, þannig að ekki halli á fólk með þroskahömlun eða að þættirnir verði
ófaglegir eða vandræðalegir. Mikið er lagt upp úr þessum þáttum í hugmyndafræðinni
þannig að jákvæð ímynd skapist út á við. Áætlað er að þættirnir verði sýndir á RÚV sem
vikulegir þættir. Lagt er upp með að þættirnir verði sýndir á almennum og góðum
útsendingartíma til þess að tryggja þeim gott áhorf (Elín Sveinsdóttir, 2011).

4.4. Framkvæmdin
Framkvæmd á svona hugmynd er mikið verkefni og þarfnast góðar þekkingar á
íslensku sjónvarpi og hvernig beri að haga dagskrárgerð þannig hún skili settum
markmiðum. Við framkvæmd á verkefninu MOA var höfð að leiðarljósi fagmennska í
verki, þannig að hægt væri að selja hugmyndina lengra fram í tímann (Elín Sveinsdóttir,
2011).

Framkvæmdin er skipulögð af þáttaframleiðanda sem
Landssamtökin Þroskahjálp fengu til verksins. Sá aðili hefur
starfað við verkefnið frá upphafi hugmyndarinnar og sá um
námskeiðið sem kennt var í Fjölmennt. Þessi sami aðili er
með reyndari framleiðslustjórum í íslensku sjónvarpi og
þekkir vel til þáttagerðar og skipulags við hana. Hann ásamt
tökumanninum skipulögðu þann tíma sem þeir höfðu, ásamt
því að samstilla hann við þann tíma sem tökuhópurinn gat
verið að störfum. Tímaskipulagi tökuhópsins var sinnt af
þroskaþjálfa sem starfaði fyrir Fjölmennt (Elín Sveinsdóttir,
2011; Einar Thor Jónsson, 2011).
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Mynd 2: Úr þáttunum
Með okkar augum
©Jón Þorsteinn
Sigurðsson

Fjölmennt lagði til aðstöðu til að hittast og til þess að taka upp sum atriði þáttanna
ásamt því að leggja verkefninu til aðstöðu á meðan námskeiðið fór fram. Framkvæmdin
fór svo af stað í byrjum mars 2011 og stóð til fyrstu vikunnar í apríl. Tökuhópnum var
skipt upp í tvö gengi sem skiptust á að koma þá daga sem tökur voru skipulagðar. Í
lokavikunni var svo allur hópurinn saman í því að taka upp og ganga frá síðustu tökum.
Tökumaðurinn og framleiðslustjórinn sáu svo um að klippa efnið saman eftir á og gera
20-25 mínútna þætti sem á svo að sýna í sjónvarpi. Nokkrir styrktaraðilar voru fengnir
til að útvega tæki og tól í verkefnið sem nauðsynlegt er að hafa við gerð svona þátta,
eins og tökuvélar og bíla.

Hver tökudagur hófst á því að hópurinn hittist á stuttum fundi, þar sem rætt var um
hvað ætti að gera yfir daginn. Fundirnir voru óformlegir og léttir og var aðallega verið
að brýna þáttastjórnendur í spurningum og kanna hvort þeir væru með fleiri spurningar
fyrir þá viðmælendur sem á dagskrá voru. Eftir hvern fund var svo haldið út á vettvang
til þess að hitta þá sem áttu bókað viðtal. Að jafnaði þessar fjórar vikur var hist þrisvar í
viku. Í upphafi var aðeins unnið í hálfan dag en þegar leið að lokum var oft unnið í 8-10
klukkustundir. Margar af tökunum fóru fram í Fjölmennt en annað efni var tekið víðs
vegar um höfuðborgarsvæðið. Tökustaðir voru meðal annars Kringlan, skrifstofur
Sjóvár, Alþingi, heimahús, menntamálaráðuneytið og hljómsveitaraðstaða. Á hverjum
stað var sett upp svið, þar sem tveir tökumenn komu að verki, annar þeirra var fastur
með þáttastjórnanda en hinn var „fljótandi“ í kring til þess að mynda áferðina ásamt
hljóðmanni. Álengdar var svo framleiðslustjóri ásamt þroskaþjálfa til þess að aðstoða
tökuhópinn við fagmennskuna í vinnunni.

Efnistökin eru mismunandi í hverju viðtali, þó svo að fylgt sé ákveðinni línu sem
birtist í þáttunum. Sem dæmi má nefna að í
gerð þáttana var einn dagur tekinn í það að
taka upp alla matreiðslukaflana. Þá var einn
þáttarstjórnandi í því að taka á móti
matreiðslumönnum á borð við Jóa Fel,
Sigga Hall og Jóhönnu Vigdísi til þess að
elda með sér. Fjallað var um tvo rétti með
Mynd 3: Úr þáttunum Með okkar augum
©Jón Þorsteinn Sigurðsson

hverjum
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matreiðslumanni.

Sami

þáttarstjórnandi sá um fleiri verkefni eins og t.d. það að taka viðtal við
menntamálaráðherra um diplómanám á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Annar
þáttarstjórnandi var með spurningu dagsins sem tekin var í Kringlunni, þar sem gestir og
gangandi voru spurðir erfiðrar spurningar sem sneri að málefnum þroskahamlaðra eða
hreyfihamlaðra. Jafnframt var sá sami í því að kryfja bílastæðismál fatlaðra og spyrja
um það hvort fatlað fólk mætti eignast börn (Með okkar augum, 2011).

Í lokatökum, sem fram fóru í byrjun apríl, hittist svo allur hópurinn í myndverstökum
hjá RÚV. Þar var farið í myndver og tekið upp merki þáttanna og stef til að spila. Einnig
voru innslög og kynningar teknar, þar sem þáttastjórnendurnir kynntu innslögin og efni
þáttana. Tæknimenn voru í sínum hlutverkum sem áður. Á milli tökudaga og eftir
lokatökur þáttanna vann svo myndatökumaður með framleiðslustjóra að samsetningu og
uppsetningu þáttanna fyrir sjónvarp. Þar var mikil fagmennska höfð að leiðarljósi og má
fullyrða að kröfurnar hjá tökumanni voru svo miklar að efnið komst vel til skila og var
vel gert.

Starf hvers og eins í svona hópi er mikilvægt og mikilvægt er að allir vinni saman að
sama markmiði. Starf framleiðslustjóra er víðtækt. Það nær allt frá því að skipuleggja
tíma allra sem eru að vinna í verkefninu sem og að stýra tökum og móta aðstæður
þannig að þær líti sem best út. Einnig sér hann um að hafa samband við alla
viðmælendur og bóka tíma með þeim sem hentar tökuhópnum. Myndatökumaður/klippari sér alveg um myndvinnslu í verkefninu og að myndefni komi fram
þannig að það styrki og bæti ímynd fólks með þroskahömlun. Hann sér einnig um að
setja efnið saman ásamt framleiðslustjóra. Starf þroskaþjálfa fólst í því að halda utan um
tökuhópinn og gæta velferðar hvers og eins. Hann sér um að taka við tímaplani frá
framleiðslustjóra og hafa samband við ferðaþjónustu og aðstandendur og vera tengiliður
við starfsmenn í Fjölmennt. Hann sér einnig um samskipti við tökuhópinn og ef eitthvað
kemur upp á sér hann um að leysa úr því með viðkomandi. Starf þáttastjórnenda er að
útbúa og spyrja spurninganna í samvinnu við framleiðslustjóra. Þeir eru í framlínunni og
sjá um viðmælendurna og að afla þeirra upplýsinga sem þarf fyrir hverja töku. Starf
tæknimanna í tökuhópnum er að sjá um myndatöku og hljóð. Þeir sjá um tækin og að
koma þeim af og á tökustað í samstarfi við myndatökumanninn sem sér um fagvinnuna.

30

Kostnaður við verkefnið var töluverður og má áætla að hver þáttur kosti um kr.
500.000,- til 800.000,- (Friðrik Sigurðsson. 2011; Elín Sveinsdóttir. 2011). Innifalið í
því er þá kostnaður við fagfólk, leiga á búnaði, laun tökuhópsins og annar tilfallandi
kostnaður. Mikilvægt er að hafa fengið styrktaraðila til að leggja til hluta af búnaði gegn
því að fá auglýsingu í kreditlistann í lok hvers þáttar. Fjölmargar leiðir eru til að
fjármagna svona verkefni, þó svo að þær liggi eflaust ekki á lausu. Fjármögnun fyrir
þetta verkefni var aðallega fengin frá velferðaráðuneytinu, mannréttindaráði
Reykjavíkurborgar og í gegnum minningargjöf sem Landssamtökin Þroskahjálp fengu
og ákváðu að nota í þessum tilgangi (Friðrik Sigurðsson, 2011).

Aðkoma mín fólst í því að velta fyrir mér og skoða þessa þætti og þá hugmyndafræði
sem lá að baki, ásamt því að kynnast því hvernig þáttagerð færi fram. Í formi vettvangsathugunar fylgdi ég hópnum og ræddi við þátttakendur um verkefnið fram og aftur. Ég
skoðaði hvort þetta væri sú birtingarmynd sem líkleg væri til þess að stuðla að breytingu
á viðtekinni ímynd fólks með þroskahömlun. Þannig er framkvæmdin í fáum orðum um
verkefnið MOA. Þetta eru þó einungis fyrstu skrefin í því að bæta birtingarmynd og
breyta ímynd fólks með þroskahömlun.
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5. Samantekt og niðurstöður
Í ritgerð þessari var velt upp þremur mikilvægum spurningum sem snúa að ímynd
fólks með þroskahömlun:

-

Hver er birtingamynd fólks með þroskahömlun í sögulegu ljósi og í nútímanum?

-

Hvernig hafa birtingamyndir áhrif á ímyndir?

-

Eru til leiðir til að bæta viðtekna ímynd?

Út frá þeirri hugsun að fólk með þroskahömlun eigi að vera þátttakendur í lífi sínu og
samfélaginu, er ljóst miðað við söguna að þessi hópur hefur verið á jaðri samfélagsins
(Margrét Margeirsdóttir, 2001). Þrátt fyrir að hafa verið á jaðri samfélagsins, þar sem
bæði má segja að hópurinn hafi verið talinn til guðlegra vera og yfir í það að vera fólk
sem tók út refsingu fyrir syndina, má segja að með upplýstari umræðu og þróun
hugmynda hafi sagan náð að færast nær ljósinu í þeim skilningi að bæta úr ýmsu sem
miður fór vegna þekkingarleysis (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Læknisfræðilega
sjónarhornið var barns síns tíma og er úrelt fræði um þá sem allt sitt líf lifa við
skerðingu að einhverju leyti. Með tilkomu fötlunarfræði eru komin fræði sem hafna
algerlega því sjónarhorni og gera það að verkum að til er mótstöðuafl í samfélaginu sem
býður læknisfræðilega sjónarhorninu byrginn (Háskóli Íslands, 2011).

Með tilkomu og þróun alþjóðlegra sáttmála hafa mannréttindi fyrir hinn almenna
borgara þróast og bætt stöðu samfélagsþegna heimsins. Fatlað fólk hafði þó orðið eftir í
þeirri vinnu vegna stöðu sinnar sem jaðarhópur sem þarfnaðist umönnunar. Sáttmáli
Sameinuðu þjóðanna hefur leitt inn nýja hugsun um þau réttindi sem hinn ófatlaði hefur
talið vera sjálfsögð fyrir sig en ekki eins sjálfsögð fyrir þann fatlaða. Samningurinn er í
anda hugmyndafræði félagslíkansins um stuðning við það að taka þátt í samfélaginu og
vera virkur þátttakandi í lífi sínu (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs
fólks, 2007).

Hugmyndir um eðlilegt líf og fræðigrein sem gefur þeirri hugsun byr undir báða
vængi styðja þá hugsun að veita beri fólki með þroskahömlun færi á að sanna sig í
viðurkenndu hlutverkum innan samfélagins (Rannveig Traustadóttir, 2006). Í
nýsamþykktum lögum (2010) um málefni fatlaðs fólks eru gerðar töluverða breytingar
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og sú krafa gerð að lögin verði á næstu árum aðlöguð að samningi Sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks (Lög um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra,
með síðari breytingum nr. 152/2010). Samningur Sameinuðu þjóðanna speglar því að
einhverju leyti hugsun Wolfensberger að fatlað fólk þurfi að fá viðurkennda sína
félagslega stöðu í samfélginu með þeim hætti að fá að taka þátt í því og er því skref
fram á við frá fyrri viðhorfum til þessa hóps (Wolfensberger, 1995; Samningur
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).

5.1. Hvaða áhrif getur sjónvarpsþáttur haft á samfélagið
Sjónvarp er miðill sem er, og hefur verið frá því að það náði fótfestu í samfélögum
heimsins, eitt öflugasta dreifingartækið í markaðssetningu. Fjölmiðlar, þar sem sjónvarp
gnæfir yfir öðrum miðlum, móta kannski ekki skoðanir fólks sem þegar hefur mótað sér
skoðanir. Hins vegar geta þeir einstaklingar mótað eða bætt við skoðanir sínar með því
að bera þær saman við þær sem birtast í miðlinum. Að sama skapi getur miðill myndað
og mótað skoðanir á einhverju sem viðkomandi hefur ekki myndað sér skoðun á eða
þekkir ekki (Stefán Jón Hafstein. 1987). Hægt er að nefna fjölmörg dæmi um þetta í
markaðsherferðum, þar sem fólk myndar sér skoðun út frá miðlum. Nærtækast er að
nefna kosningar til forseta í Bandaríkjunum þegar Obama var í kjöri og notaði
setninguna „Yes, we can“. Þar var internetið miðillinn sem dreifði boðskap
frambjóðenda, kynnti nýjar áherslur á breytingar og seldi hugmyndina til fólksins (New
Statesman, 2008). Fleiri dæmi er hægt að nefna, bæði úr sjónvarpi, af interneti og úr
kvikmyndum. Óhætt er því að fullyrða að sjónvarp hafi mikil áhrif á birtingarmyndir og
þá á ímyndir hópa sem gætu notað sér það til viðhorfsbreytinga.

Með þessa vitneskju í farteskinu er hægt að vinna markvisst með birtingarmyndir í
sjónvarpi til þess að breyta viðtekinni ímynd. Þetta á við birtingarmynd fólks með
þroskahömlun sem hefur verið bjöguð af sjónvarpinu sem hefur leitast við að sýna
aðeins það fullkomna í samfélaginu, eins og dæmið úr framhaldskólanum sýnir þar sem
gerð var rannsókn á viðhorfum nemendanna þar (Kristín Björnsdóttir, 2004).
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5.2. Með okkar augum í hnotskurn
Landssamtökin Þroskahjálp vildu
leggja sitt

lóð

á vogaskálar í

samfélagslegri ábyrgð gagnvart fólki
með þroskahömlun. Hugmyndin um
að

útbúa

sjónvarpsþátt

í

anda

kenningar Wolfensberger, þar sem
fólk er þátttakandi í því að vinna að
bættri ímynd með því að vera í
félagslega gildu hlutverki í samfé- Mynd 4: Úr þáttunum Með okkar augum
©Jón Þorsteinn Sigurðsson
laginu og fá þjálfun til þess að sinna
því. Þættirnir eru í anda hugmyndafræði sem TV-Glad hefur þróað á síðustu 10 árum og
aðrar þjóðir á Norðurlöndum hafa tekið upp. Í Danmörku hafa þættirnir náð fótfestu og
eiga drjúgan þátt í því að skapa jákvætt viðhorf gagnvart fötluðu fólki. Það að hafa 30
mínútna sjónvarpsþátt á hverjum degi í einhverjum af miðlum samfélagsins er til marks
um að náðst hefur góður árangur í því að framleiða gott sjónvarpsefni (TV-Glad, 2011).
Þegar þessi ritgerð er skrifuð er ekki búið að birta sjónvarpsþættina Með okkar augum í
sjónvarpi og því er ekki hægt að segja til um árangurinn. Það er hugsanlega hægt að
rannsaka á síðari stigum.

Vinnan við þættina var framkvæmd eins og áður sagði í samstarfi á milli tveggja
hópa, þeirra þroskahömluðu og þeirra ófötluðu. Samvinnan var góð og allir fengu
yfirleitt að taka þátt í hverjum hluta. Til þess að tryggja fagmennsku voru þó
sérfræðingarnir með puttann á púlsinum við hvert fótmál. Segja má að þeir hafi dansað
á línunni og gætt þess að tökuhópurinn sinnti hlutverki sínu en jafnframt þess að
ímyndin sem birtist væri jákvæð en ekki vandræðaleg fyrir áhorfanda þáttanna (Elín
Sveinsdóttir, 2011). Verulega reyndi á framleiðslustjórann við gerð þáttanna við að gæta
þess að saman færi velferð tökuhópsins og æskilegur hraði í sjónvarpsefnisgerðinni.
Mikill hraði og stuttur undirbúningur við gerð þáttanna var ekki eitthvað sem
tökuhópurinn átti að venjast og kom það fram í tökuhópnum þegar leið á langa daga og
sást á efni í vinnslu eftir tökur (Ingi R. Ingason, 2011; Elín Sveinsdóttir, 2011; Einar
Thor Jónsson, 2011). Ástæðan fyrir þessum hraða var sú að um frumraun þessa hóps var
að ræða í svona þáttagerð á Íslandi og átti bakhópurinn ásamt þeim sem unnu við
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þættina erfitt með að fóta sig á nýjum slóðum (Elín Sveinsdóttir, 2011; Ingi R. Ingason,
2011).

Framleiðslustjórinn sá um að nálgast viðmælendur eftir ábendingar frá tökuhópnum
og reyndist misauðvelt að telja fólk á að taka þátt í verkefninu. Þurfti margar
útskýringar og símtöl til þess að fá fólk til að koma og taka þátt og vera viðmælendur.
Ekki var þetta þó algilt og margir voru fúsir að mæta í viðtal og taka þátt í því að skapa
þá umgjörð sem hugmyndin snerist um. Þegar leið á þáttagerðina varð auðveldara að fá
fólk í viðtöl. Sérstaklega er hægt að benda á viðbrögð Ögmundar Jónasonar
innanríkisráðherra (2011) sem hafði samband eftir að hafa orðið af viðtali vegna anna.
Var bókaður annar tími og fékk Ögmundur vísi að spurningum og hafði hann fyrir því
að undirbúa sig með því að hafa samband við hagsmunasamtök og aðra sérfræðinga.
Líku máli gegndi um aðra ráðherra sem voru viðmælendur (Elín Sveinsdóttir, 2011).
Viðbrögð Ögmundar voru í anda hugmyndafræði þáttanna með því að taka það
alvarlega sem verið er að gera og búa sig undir það að þurfa svara hverju sem er (Elín
Sveinsdóttir, 2011; Ingi R. Ingason, 2011).

Að öllu leyti tókst vinna við þættina vel, þó svo að margt hafi komið upp sem læra
mátti af. Taka mátti betri tíma í að undirbúa og þjálfa þá sem áttu að starfa í verkefninu.
Eðlilegt er að fólk, sem er ekki vant því að vinna í sjónvarpi, sýni ekki fullkomnun í
fyrsta skipti, en með tíð og tíma má bæta það sem þarf að bæta. Þetta á líka við um
tæknihlutann, þar sem tæki og tól við gerð á svona efni eru flókin viðfangs. Með tíð og
tíma má fullyrða að æfingin skapi meistarann (Elín Sveinsdóttir, 2011; Ingi R. Ingason,
2011). Varan sem verið var að framleiða er nýtt efni sem hefur ekki áður verið sýnt í
íslensku sjónvarpi og á vonandi eftir að hreyfa við ímynd fólks með þroskahömlun. Gert
er ráð fyrir því að varan eigi eftir að vekja athygli og verða enn meiri söluvara í
sjónvarpi þegar líður á (Elín Sveinsdóttir, 2011).

5.3. Þættirnir birtir í sjónvarpi. Hvað svo?
Líkt og hefur komið fram, þá er ekki búið að sýna þættina þegar þessi BA ritgerð er
sett saman og unnið úr gögnum þeim tengdum. Framtíðin ein mun leiða í ljós hvaða
múra þættirnir eiga eftir að brjóta og hvaða áhrif þeir munu hafa á samfélagið. Hver svo
sem árangurinn verður, þá er vilji og ætlun þeirra sem að þáttunum standa að þarna

35

verði ekki staðnæmst. Markmiðið er að efnið verði svo gott að hægt verði að halda
áfram á þessari vegferð og þá verða þættirnir fastur liður í stofum landsmanna með efni
sem máli skiptir (Elín Sveinsdóttir, 2011).

Sjónvarpsheimurinn er harður og ekki er sjálfgefið að allt efni sé tekið til sýningar
(Ingi R. Ingason, 2011). Þó ætti það að vera skylda ríkisfjölmiðils að taka efni sem snýr
að því að bæta viðhorf til hóps sem stendur höllum fæti (Kristín Björnsdóttir, 2006; Elín
Sveinsdóttir, 2011). Efnið þarf þó að vera svo gott að varan sé seljanleg til landsmanna
og hafi jákvæðan stimpil á sér, þannig að bæði styrktaraðilar og aðrir sjá sér hag í að
leggja fjármagn í þá. Þannig væri unnt að hafa þætti þessa sem fastan lið á dagskránni
(Elín Sveinsdóttir, 2011).

Fólk með þroskahömlun þarf að vera virkir þátttakendur í því að koma sjálfu sér á
framfæri með þessum hætti. Fólk þarf að vera tilbúið til að stíga þessi skref og læra nýja
hluti (Einar Thor Jónsson, 2011). Skapa þarf umgjörð sem miðar markvisst að því að
þjálfa einstaklinga í því að vera sjónvarpsfólk, verslunarmenn eða hvað sem hugurinn
girnist. Líkt og kenning Wolfensberger boðar þá þarf að styðja þá í því að vera fullgildir
samfélagsþegnar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Ekki má líta á hömlunina sem þátt í
því hvað viðkomandi getur ekki gert heldur í því sem viðkomandi getur gert. Þá er hægt
að virkja sköpunargáfu í það að framleiða söluvöru, sjónvarpsþátt sem er gerður með
sýn þroskahamlaðra á lífið (Elín Sveinsdóttir, 2011; Ingi R. Ingason, 2011).

5.4. Bætt ímynd, betra líf?
Út frá markaðsfræðilegri hugsun um fyrirtæki, þar sem verið er að kynna og búa til
ímynd vöru og fyrirtækis til þess að hún seljist betur eða sé samkeppnishæf á markaði,
má ætla að sama gildi um það þegar verið er að skapa ímynd þroskahamlaðs fólks
(Haedrich, G., 1993; Stefán Jón Hafstein, 1987). Hægt er að gera sér í hugalund að þeir
sem tóku þátt í þessu verkefni, sem hér er til umfjöllunar, muni njóta meiri virðingar og
verða þekktir innan síns hóps. Það mun vissulega bæta líf þeirra og færa þau frá
jaðrinum og nær miðju samfélagsins. Það að geta sagst vera sjónvarpsmaður og vera
sýnilegur og þátttakandi í hringiðunni veitir ákveðin tækifæri og endurspeglar stöðu
þeirra í samfélaginu (Kristín Björnsdóttir, 2006).
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Birtingarmyndin sem áður var hulin myrkri sem olli því að hópurinn fólk með
þroskahömlun færðist út á jaðar samfélagsins, kemur til með að breytast þegar
einstaklingar í hópnum verða sýnilegir þátttakendur í samfélaginu með viðurkennd og
mikilvæg hlutverk sem skila því arði. Sjónvarpstöðvarnar TV-Glad í Danmörku og
Empo tv í Noregi hafa báðar verið starfandi í nokkurn tíma og hafa sannað sig (TVGlad, (e.d.): Empo tv, (e.d.)). Í Danmörku starfa meðal annars um 200 einstaklingar
saman að því að búa til sjónvarpsefni fyrir hinn almenna markað og skapar það vinnu og
lífsgæði fyrir þá sem þar starfa, því þeir eru sjálfum sér nægir (TV-Glad, (e.d.)). Því er
óhjákvæmilegt að hugsa um það hvort ekki sé rétt að feta þessi skref, þar sem það er þá
ekki aðeins sett í vald samfélagsins að annast fólk með þroskahömlun eða annað fatlað
fólk. Einstaklingunum er gefið færi á að sanna sig í því að lifa eðlilegu lífi og láta til sín
taka innan samfélagsins. Með því að veita slíkum einstaklingum tækifæri, geta þeir
sannað sig, fræðst og menntast upp í þann styrkleika og getu sem í þeim býr í anda
hugmyndafræði Wolfensberger (Margrét Margeirsdóttir, 2001).
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6. Niðurstaða
Verkefnið, sem hér hefur verið til umfjöllunar, er mjög áhugavert. Það gefur færi á
því að skoða þróunina í málefnum þroskahamlaðra frá fersku sjónarhorni. Verkefnið
gekk út á að varpa ljósi á ímynd og birtingamyndir fólks með þroskahömlun innan
samfélagsins og fylgjast svo með verkefni því tengdu. Það verkefni sneri að því að
reyna að breyta birtingarmynd fólks með þroskahömlun til að bæta ímynd þess.
Ímyndirnar birtast vanalega í alþjóðlegum skilningi í bílastæðamerkingum eða í
flóknum orðum sem sífellt er verið að breyta til að bæta jákvæða ímynd (Titchkosky, T.,
2009). Umfram allt notum við hugtakið ímynd til að lýsa því hvernig heilir
þjóðfélagshópar eða þjóðfélög sé einstaklinga og hópa fyrir sér. Við tölum um ríkjandi
ímyndir þegar það er útbreidd skoðun að einstaklingar og hópar séu með tilteknum hætti
og þær ímyndir ráðast m.a. af því hvernig einstaklingurinn eða hópurinn kemur öðrum
fyrir sjónir, þ.e. af því hvernig birtingarmyndir einstaklings eða hóps eru. Segja má að
ímyndir geti verið fordómar sem oft feli í sér ranga mynd af einstaklingnum eða
hópnum. Því er hugsanlega kominn tími til að horfa á fólkið á bak við orðin og reyna að
setja það í framlínuna með því að veita þeim tækifæri til að sanna sig. Ekki má líta á
fötlunina heldur fólkið og hvað það gerir eða getur gert sem viðurkenndir
samfélagsþegnar. Eins og fram kemur, þá hefur sjónvarpsþáttagerð með aðkomu
þroskahamlaðra farið fram á hinum Norðurlöndunum á síðastliðnum árum og hefur
þróast í rétta átt.

Ekki hefur verið farið í slíka vinnu á Íslandi áður, þó svo að rannsóknir á ímyndum á
ákveðnum sviðum hafi verið framkvæmdar meðal fólks með þroskahömlun (Kristín
Björnsdóttir, 2009; Kristín Björnsdóttir, 2006). Þær rannsóknir sem hér er talað um hafa
gagnrýnt áhugaleysi sjónvarpsins á íþróttum þroskahamlaðra og stöðu fólks með
þroskahömlun og fyrir að hafa sett það efni sem þó hefur verið birt á vondan
sjónvarpstíma eða lagt lítið í framleiðsluna. Sjónvarpsþættirnir Með okkar augum eiga
að styrkja og vinna að breyttri ímynd svo viðhorf til fólks með þroskahömlun verði
annað og betra. Það þarf að vanda til verka við gerð þátta sem þessara og gengur það
ekki alltaf þrautalaust fyrir sig. Aðstoð ófatlaðra sérfræðinga er mikilvæg varðandi það
að gefa þáttunum faglegt útlit þannig ekki verði litið á þáttargerðafólkið út frá
staðalímynd hetjunnar. Hraði og mikill tími sem oft fer í bið reynir á fólk sem ekki er
vant slíku vinnulagi. Því má segja að bæta megi undirbúning og þjálfun líkt og raunar
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hjá öðrum sem fara í svona vinnu. Æfingin skapar þó meistarann í þessu sem mörgu
öðru. Þá er mikilvægt að skoða reynslu annarra þjóða af svona þáttagerð og staðfæra
hana. Í megindráttum má segja að verkefnið hafi skilað mikilli reynslu og að það geti átt
sér góða framtíð ef vel er á spilunum haldið. Þættirnir bjóða upp á mjög áhugaverða leið
til þess að bæta lífsskilyrði þeirra sem höllum fæti standa.

Sýningar þáttanna mun svo leiða í ljós hvert framhaldið verður og þá hvernig vinnan
hefur skilað sér. Spennandi verður að sjá hvert framtíðin leiðir okkur næst og með
hvaða hætti.
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7. Lokaorð
Þegar glittir í endastöð á löngu en erfiðu ferli og búið er að bæta við sig ómældri
þekkingu um efni er gott að staldra við og horfa yfir farinn veg. Í upphafi var hlutskipti
fatlaðra skoðað í sögulegu ljósi og hvernig birtingamynd og ímynd fatlaðra hefur verið í
áranna rás. Segja má að sagan hafi ekki farið vel með ímynd fólks með þroskahömlun
eða fatlaðs fólks yfirleitt. Venjulega hefur það verið sett út á hliðarlínu samfélagsins og
verðfellt í gjörðum og störfum. Hver hefur ekki hugsað þegar hann er beðinn um að
ímynda sér fatlaðan einstakling að bæta við hjólastól eða séð fyrir sér mann með
Downs-heilkennið. Það var ekki fyrr en félagsfræðingar fóru að líta á þetta sem
vandamál samfélagsins að eitthvað tók að þokast í átt að félagsfræðilegri hugsun. Eftir
að fram komu kenningar um eðlilegt líf og að einblína ætti á styrkleika hvers og eins til
þess að byggja hann upp í samfélaginu, þá fór þessi hópur að nálgast ljósið. Þrátt fyrir
að nú sjáist í ljósið við enda ganganna, þá er það ákveðið skref í rétta átt og ber að fylgja
vegferðinni áfram. Það er okkar sem fagmanna að tryggja að skrefin verði fleiri og að
ekki verði kvikað frá þeirri stefnu sem mörkuð er.

Sjónvarpsþættirnir Með okkar augum er verkfæri sem á að þróa áfram og svo þarf að
byggja á þeim grunni sem hefur verið lagður. Fagmennirnir sem að komu munu geta
leiðbeint í því að setja þetta fram á sama hátt, þannig að jákvæð ímynd birtist og gefi
áhorfandanum heima í stofu færi á að endurmeta skoðanir sínar. Eflaust má búast við
því í fyrstu að raddir heyrist sem segi að þau séu svo dugleg, en þegar fram líða stundir
muni viðhorfið verða: hvað segja þau næst? Jafnframt mun þetta verða þroskahömluðu
fólki hvatning til þess að leita sér að spennandi vettvangi til þess að vinna á líkt og hefur
gerst á hinum Norðurlöndunum. Birtingamynd fatlaðra verður betri og bætt ímynd mun
bæta lífskilyrðin í samfélagi, þar sem fatlaðir taka þátt, gera kröfur og takast á við
skoðanir annarra.
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