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Ágrip

Markmið með rannsókninni var að kanna hvernig aðgengi fyrir blinda og sjónskerta

einstaklinga er að ferðamannastöðunum Gullfossi og Geysi. Aðgengið var borið

saman við þær kröfur sem gerðar eru til aðgengismála í lögum og  reglugerðum og í

Mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að.

Rannsóknin var unnin samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum og í samstarfi

við mann sem er mikið sjónskertur. Aðgengi staðanna var kannað og atriði voru

könnuð eftir gátlista sem útbúin var áður en rannsóknin fór fram. Ljósmyndir og

viðtöl voru þau rannsóknargögn sem notuð voru við gagnaöflun fyrir ritgerðina en

einnig fór fram hefðbundin heimildaröflun.

Niðurstöður úr rannsókninni sýna að ferðamannastaðirnir Gullfoss og Geysir eru

ekki aðgengilegir fyrir blinda og eða sjónskerta einstaklinga nema þeir hafi

fylgdarmann sér við hlið. Á ferðamannastöðunum er veitingarskáli sem er líka

upplýsingarmiðstöð en á hvorugum staðnum er aðgengi hentugt fyrir fólk með

þessa fötlun og ekki er þar heldur farið efir byggingarlögum og reglugerðum hvað

aðgengi varðar.
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Formáli

Þegar ég byrjaði í þroskaþjálfanáminu valdi ég kjörsvið barna og unglinga. Áhugasvið

mitt hefur þó þróast í átt til fleiri málefna sem snúa að börnum og unglingum.

Eftir því sem skilningur minn á viðfangsefninu hefur dýpkað í náminu hafa augu mín

opnast fyrir fleiri atriðum sem snúa að málaflokki fatlaðra og má til dæmis nefna

aðgengismál fatlaðra og málefni blindra og mikið sjónskertra einstaklinga. Þessi

þróun varð til þess að ég ákvað að fjalla um aðgengismál fatlaðra í BA-verkefni mínu

og þá sérstaklega með hliðsjón að þörfum blindra og sjónskerta. Ég beini sjónum

mínum að aðgengi í þeim sveitarfélögum sem eru í nágrenni við það sveitafélag sem

ég bý í. Á þeim stöðum eru ferðamannastaðirnir Gullfoss og Geysir og kanna ég

aðgengið þar með samstarfsmanni. Þeir aðilar sem eiga og reka þessa staði eru

mislangt komnir á þeirri leið að gera aðgengið þannig að allir geti notið þess að

skoða og ferðast um þessar náttúruperlur.

Ég sé fyrir mér að BA-verkefni mitt geti nýst breiðum hópi fólks á öllum aldri. Eins og

ég hef getið um þá er kjörsvið mitt í náminu börn og unglingar og hef ég litið svo á

að blind og sjónskert börn ferðist með forráðamönnum sínum rétt eins og önnur

börn. Þess vegna tel ég að þetta verkefni geti nýst börnum og forráðamönnum

þeirra. Niðurstöðurnar úr verkefninu ættu að koma sér vel fyrir þá einstaklinga sem

eru með þessa fötlun og ekki síður fyrir viðkomandi sveitarfélög. Þá tel ég að

niðurstöðurnar ættu að geta nýst þeim sem eiga og reka þessa staði og jafnfram

vakið almenning til umhugsunar um aðgengi fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga.

Lilju Össurardóttur þakka ég fyrir góðar ábendingar og frábæra leiðsögn við vinnu á

ritgerðinni. Jóni Hjalta Sigurðssyni þakka ég kærlega fyrir aðstoðina við rannsóknina,

viðtöl og skemmtilegar stundir en án hans hefði þetta verkefni ekki orðið til. Sabína

Steinunn Halldórsdóttir fær mínar bestu þakkir fyrir ráðagóð svör, hvatningu og

hlýju. Elínu Unu Jónsdóttur þakka ég fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Síðast en

ekki síst fjölskyldu minni fyrir hvatningu, umburðarlyndi og óbilandi trú á mér.
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Inngangur

Flestum finnst sjálfsagt að geta komist leiðar sinnar í samfélaginu án þess að þurfa

að huga sérstaklega að aðgengi. Þannig er það þó ekki með alla. Blindir og / eða

mikið sjónskertir einstaklingar og aðstandendur þeirra þurfa að huga vel að því

hvernig aðgengi er háttað á þeim ferðamannastöðum sem þeir  ætla að skoða áður

en þeir leggja af stað í ferðalagið. Sjónskertir þurfa til dæmis að huga að því hvernig

upplýsingarskiltin séu hvort skýrar gönguleiðir séu til staðar án hindrana, hvort

hægt sé að treysta á handrið og svo mætti áfram telja.

Samkvæmt Mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að er meðal annars fjallað um

það að fatlað fólk eigi að njóta mannréttinda og mannfrelsis á við aðra. Í þessari

rannsókn er meðal annars skoðað hvort farið sé eftir mannréttindasáttmálanum.

Í riti sem rannsóknarstofa byggingariðnaðarins gaf út árið 2002 er þess getið meðal

annars að haft sé að leiðarljósi að samfélagið verði aðgengilegt öllum, einnig þeim

sem eru með sjónhömlun eða annað sem hefur áhrif á færnina. Enn fremur er þess

getið að það liggi í augum uppi að gott aðgengi sé lykilinn að þátttöku fatlaðs fólks í

samfélaginu.

Fyrir örfáum árum komu hingað til lands mikið sjónskertir einstaklingar. Tilgangur

ferðar þeirra hingað var meðal annars sá að fara ríðandi um hálendi Íslands og

skoða náttúru landsins. Heimsókn þeirra var  meðal annars kveikjan að því að mig

fór að langa til að skoða hvernig aðgengi væri  háttað fyrir blinda og sjónskerta

einstaklinga að ferðamannastöðum.

Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: Hvernig er háttað aðgengi fyrir blinda og

sjónskerta að ferðamannastöðum í uppsveitum Árnessýslu?

Skoðað er meðal annars hvort aðgengi að vinsælum ferðamannastöðum í

uppsveitum Árnessýslu sé þannig að blindir eða mikið sjónskertir einstaklingar og

aðstandendur þeirra komist þar um. Einnig er athugað  hvort farið sé eftir lögum,
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Mannréttindasáttmálanum og skipulagi fyrir byggingar og önnur mannvirki.

Rannsóknin er unnin með samstarfsmanni sem heitir Jón Hjalti Sigurðsson.

Við Jón fórum saman á tvo helstu ferðamannastaði uppsveita Árnessýslu þegar að

segja Gullfoss og Geysi og könnuðum  aðgengið eftir gátlista sem við útbjuggum

sameiginlega samkvæmt  tillögu frá starfsmanni hjá Öryrkjabandalagi Íslands. Einnig

tókum við ljósmyndir af stöðunum. Ég tók líka viðtöl við samstarfsmann minn og

skráði niður það sem honum fannst athugunarvert og er þess getið í niðurstöðu og

umræðukafla.

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að ferðamannastaðirnir eru ekki

aðgengilegir blindum og sjónskertum einstaklingum. Einnig að nauðsynlegt er að

hver og einn hafi fylgdarmann sér við hlið til að geta notið umhverfisins sem

staðirnir bjóða upp á.

Frá sjónarhóli Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna er aðgengið í

samfélaginu ekki fyrir alla, til dæmis er ekki blindraletur eða stórt letur á skiltum. Í

37. gr. byggingarreglugerðar er meðal annars fjallað um það að tryggja öryggi og

tæknilegan frágang. Það er ekki hægt að segja að svo hafi verið gert. Víða skapast

hætta, má til dæmis nefna göngubrautir byggðar úr trépöllum sem ekkert handrið

var á. Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 er fjallað um að eitt af markmiðum

laganna sé að tryggja fötluðum skilyrði til að lifa sambærilegu lífi á við aðra.

Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókninni er blindum og sjónskertum ekki gert kleift

að skoða þessa ferðamannastaði eins og öðrum þegnum þjóðfélagsins, vegna lélegs

aðgengis og geta þar af leiðandi ekki lifað sambærilegu lífi á við aðra.

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um læknisfræðilegt og félagslegt

sjónarhorn á fötlun ásamt norræna tengslaskilningnum. Síðan eru skoðuð lög,

mannréttindi og reglugerðir um byggingar / mannvirki. Annar kafli fjallar um blindu

og sjónskerðingu ásamt líkamlegu ástandi blindra og sjónskertra. Þar er einnig

skoðað hvað það þýðir að vera virkur í samfélaginu. Í þriðja kafla er umfjöllun um

ferðamannastaðina og þeir kynntir. Í þeim kafla er líka fjallað um undirbúning

rannsóknarinnar, aðferðafræðina sem notuð var, gátlistann og framkvæmd og
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gagnaöflun rannsóknarinnar. Fjórði kafli er niðurstöðukafli. Í sjötta kafla er sýn Jóns

á aðgengismál, tillögur til úrbóta og umræður um ritgerð sem áður hefur verið gerð

á aðgengi fyrir fatlaðra. Ritgerðin endar svo á lokaorðum.
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1. Fræðilegur kafli

Aðgengi fyrir alla og  samfélag fyrir alla hljómar í eyrum okkar. Við mætum

hindrunum í persónulegu lífi okkar, sem við verðum að takast á við. Þessar hindranir

geta tekið á andlega og líkamlega og því getur verið erfitt að halda reisn sinni og

komast í gegnum lífið. Hér á eftir verður meðal annars fjallað um læknisfræðilegt og

félagslegt sjónarhorn á fötlun og norræna tengslaskilninginn. Einnig verður fjallað

um lög og mannréttindi sem lúta að aðgengi á ferðamannastöðum, reglugerðir og

skipulag bygginga og mannvirkja.

1.1. Læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun

Mestan hluta 20. aldar hefur læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun verið ríkjandi en

samkvæmt því er litið á fatlað fólk sem veikt eða gallað og litið er svo á að það þurfi

að laga það (Rannveig Traustadóttir, 2006). Árið 1980 sendi

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) frá sér alþjóðlega flokkunarkerfið

International Classifcation of Impairments, Disabilities and Handicap (ICIDH) fyrir

fötlun. Læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun hefur endurspeglast í þessu kerfi en þar

er gerður greinarmunur á hugtökunum skerðing (impairment), fötlun (disability) og

hömlun (handicap). Skerðing vísar til andlegar og / eða líkamlegrar skerðingar.

Skerðingin hefur áhrif á daglegt líf er hugtakið fötlun er notað til að skýra þau áhrif

sem af skerðingunni hlýtur. Hindranir koma í veg fyrir að menn geta sinnt því sem

ætlast er til af þeim og vísar hugtakið hömlun til þess. Þetta flokkunarkerfi hefur

verið notað af læknum og sérfræðingum um allan heim til að meta stöðu fatlaðra

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir sjóndepru á þessa leið:

 Sjónskerðing eða sjóndepra (low vision) er skilgreind sem

sjónskerpa minni en 6/18 á betra auga með besta gleri eða

sjónvídd minni en 20°. Með slíka sjón er lestur torveldur með

venjulegum lestrargleraugum.
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 Lögblinda (legal blindness) er talin vera til staðar þegar sjónskerpa

er 6/60 eða minni á betra auga. Lestur með bestu hjálpartækjum

takmarkast við stórar fyrirsagnir en sjónvarpsáhorf er lítt eða ekki

mögulegt.

 Blinda. Sjónskerpa er þá minni en 3/60 á betra auga með besta

gleri eða sjónsvið minna en 10°. Með slíka sjón eiga menn erfitt

með að fara um á ókunnum slóðum og lestur er ekki mögulegur

jafnvel með bestu sjónhjálpartækjum (Guðleif Helgadóttir,

Friðbert Jónasson, Haraldur Sigurðsson, Kristinn P. Magnússon og

Einar Stefánsson, 2006).

Þetta læknisfræðilega sjónarhorn einblínir á að finna aðferðir til þess að lækna

skerðinguna. Innan læknisfræðinnar er lögð mikil áhersla á að greina sjúkdóma,

orsakir þeirra og koma fram með lækningu eða meðferðarúrræði (French og Swain,

2008).

Innan félagsvísinda, menntunar- og annarra fræða hefur læknisfræðilega

sjónarhornið verið ríkjandi og hefur það því haft mikil áhrif á þann skilning sem snýr

að lífi og aðstæðum fatlaðra barna og fullorðinna. Jafnframt hefur þessi

læknisfræðilegi skilningur mótað mikið viðhorf almennings og litað sjálfskilning fólks

með fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006).

1.2. Félagslegt sjónarhorn á fötlun

Félagslegt sjónarhorn á fötlun verður til í andstöðu fatlaðs fólks við læknisfræðilegt

sjónarhorn á fötlun. Þessi skilningur hefur haft mikil áhrif um allan heim og sér í lagi

á Norðurlöndum. Á sama tíma leggur hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla

þátttöku mikla áherslu á aðlögun einstaklingsins að samfélaginu.

Guðrún V. Stefánsdóttir (2008) fjallar meðal annars um baráttusamtök fatlaðs fólks í

Bretlandi sem voru stofnuð í kringum árið 1980. Um er að ræða samtök fyrir fólk

sem er hreyfihamlað og sem berst gegn einangrun fatlaðra frá samfélaginu og gegn



12

fátækt fatlaðra. Samtökin hafa einnig mótmælt útskúfun fatlaðra frá þátttöku í

samfélaginu, hindrunum fatlaðra í umhverfinu, til dæmis aðgengi fatlaðra að

byggingum og útskúfun þeirra úr þjóðfélaginu. Maður að nafni Mike Oliver var

fyrstur til að skilgreina Breska félagslega líkanið. Breska líkanið fjallar um það að

fatlað fólk sé kúgað af samfélaginu. Þar er þess einnig getið að Bretar hafna

aðgreiningu fatlaðra frá ófötluðu fólki.

Rannveig Traustadóttur (2003) segir að félagslegur skilningur á fötlun samkvæmt

Breska félagslega líkaninu sé meðal annars sá að líkanið  feli í sér róttækar

endurskilgreiningu á fötlun. Það hefur haft mótandi áhrif á fötlunarfræði í Bretlandi.

Samkvæmt Breska félagslega líkaninu eru atriði og hindranir í umhverfinu sem fatli

fólk. Það eru því ekki skerðingar sem fólk býr við sem fatlar fólk heldur hindranirnar

sem eru í samfélaginu. Þessar hindranir eru til dæmis tröppur inn í stofnanir svo

sem skóla þar sem engar brautir eru fyrir hjólastóla.

Í umfjöllun og gagnrýni á Breska félagslega líkanið er talað um að líkanið hafi

upprunalega verið hugsað fyrir hreyfihamlað fólk. Þar af leiðandi passi það ekki fyrir

fólk með þroskahömlun vegna mismunandi og margbreytilegra fatlana

einstaklinganna, ólíkra hamlana, upplifunar og reynslu þeirra. Líkanið er einnig

gagnrýnt meðal annars fyrir það að einstaklingar með þroskahömlun hafi ekki fengið

að taka þátt í umræðunni um líkanið (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).

1.3.  Norræni tengslaskilningurinn

Upphaf og hugmyndir um tengslaskilninginn má rekja til ársins 1960 þegar

breytingar urðu á hugtakanotkun um hugtakið fötlun. Norræn hugtök sem voru

sambærileg við íslenska hugtakið fötlun komu fram um þetta leyti. Víða í umfjöllun

um fatlaða á árum áður hafa hugtökin  „fáviti“ og ,,vangefinn” þótt neikvæð

hugtök. Markmiðið var að finna nýtt hugtak um fatlað fólk sem bæri ekki endilega

neikvæða merkingu eins og eldri hugtök. Fræðimaðurinn Jan Tøssebro telur að hægt

sé að sjá sameiginlegar hugmyndir Norðurlandabúa sem einkennast af áherslunni á

tengsl hinnar fötluðu manneskju við umhverfi sitt. En jafnframt var bent á mikilvægi
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þess að laga umhverfið að þörfum fatlaðs fólks. Norræni tengslaskilningurinn fjallar

um það að fötlunin verður til í tengslum fatlaðra við umhverfi sitt. Fötlun er

aðstæðubundin og fötlunin er afstæð. Til dæmis má nefna að fyrir blinda

einstaklinga er engin hindrun að tala í síma, nota tölvu með talgerfil, lesa bækur

með punktaletri og ferðast um í umhverfi ef það er aðlagað að þeirra fötlun

(Rannveig Traustadóttir, 2006).

Dæmi má finna um norræna tengslaskilninginn í íslenskri löggjöf allt frá árinu 1979

þegar ný lög um aðstoð við þroskahefta öðluðust gildi. Á Norðurlöndunum má finna

dæmi um skilninginn allt frá sjöunda áratug aldarinnar. Áherslan hefur þó breyst

umtalsvert. Áður var fatlaði einstaklingurinn talin eina rót vandans og öll úrræði

snérust um það að lækna, þjálfa, gera við og endurhæfa fatlað fólk. Nú er hins

vegar áherslan á það hvernig unnt er að fjarlæga hindranir svo að fatlaðir hafi

möguleika á þátttöku í samfélaginu. Í mörgum opinberum stefnumótandi gögnum

frá Norðurlöndum frá byrjun níunda áratugar síðustu aldar má finna umfjöllun um

norræna skilninginn. Hugmyndir um fötlun hafa fyrst og fremst verið af pólitískum

toga. Margir fræðimenn á Norðurlöndum sem vinna að fötlunarrannsóknum leggja

tengslaskilninginn til grundvallar fræðimennsku (Rannveig Traustadóttir, 2006).

1.4. Réttindi

Víða í umhverfinu eru hindranir sem hefðu ekki þurft að vera ef hugað hefði verið

að aðgengismálum fyrir alla og farið eftir lögum og reglugerðum sem ríkja í

samfélaginu. Umhverfið þarf að virka hvetjandi til að allir sjái sér fært að komast þar

um.

Mikið hefur áunnist í baráttumálum fatlaðra og sífellt bætist við þekking um orsakir

og eðli fötlunar. Ætla mætti í kjölfar meiri og fullkomnari tækni við gerð

hjálpartækja og námsgagna, að einstaklingar með fötlun ættu greiðari aðgang að

upplýsingum og boðskiptaleiðum. Möguleikar fatlaðra ættu að geta aukist verulega í

þá átt að þeir verði virkir þátttakendur í þjóðfélaginu. Markmiðið er að það verði
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sem minnst sundurgreining milli fatlaðra og ófatlaðra og að allir sitji við sama borð

(Margrét Margeirsdóttir, 2001).

Brynhildur Flórenz (2004) getur þess meðal annars að forsendan fyrir því að vera

virkur þátttakandi í samfélaginu sé að geta ferðast um óhindrað innan þess. Að

komast um á milli staða án óþæginda er öllum mönnum nauðsyn einnig í

samfélaginu sjálfu. Það sést best á því að samfélagið ver miklum fjármunum í

uppbyggingu á hverskonar mannvirkjum.

1.5. Mannréttindi

Í Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Ísland er aðili að er að finna atriði

sem lúta að aðgengismálum. Sáttmálinn leggur meðal annars áherslu á virðingu, að

skapa samfélag sem býður alla velkomna og sem einkennist af félagslegu og

efnahagslegu réttlæti. Bann er við mismunun á grundvelli fötlunar. Í formálsorðum

Sáttmálans er þess getið að þau ríki sem eiga aðild að samningi þessum viðurkenna

þau atriði sem talin eru þar upp. Meðal annars er að finna í lið v) eftirfarandi texta:

,,[...]sem viðurkenna gildi þess að fötluðu fólki sé tryggt aðgengi að hinu efnis-,

félags-, efnahags- og menningarlega umhverfi, njóti heilbrigðis og menntunar og

aðgengis að upplýsingum og samskiptamiðlum til þess að það megi njóta allra

mannréttinda og mannfrelsis til fulls.’’

Í fyrstu grein er fjallað um markmið með Sáttmálanum:

Markmiðið með samningi þessum er að stuðla að því að fatlað fólk

njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra,

jafnframt því að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka

virðingu fyrir meðfæddri göfgi þess.

Í annarri grein er fjallað um skilgreiningar Samningsins:

Í samningi þessum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

samskipti merkir meðal annars tungumál, sýningu texta,

blindraletur, samskipti með snertingu, stórt letur og aðgengilega
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fjölmiðla, einnig samskiptaaðferðir, -leiðir og -form sem auk þess

að vera ritað mál, heyranleg boð, auðskilið mál og upplestur eru

bætt og óhefðbundin, þ.m.t. aðgengileg upplýsinga- og

samskiptatækni (Sameinuðu þjóðirnar, 2007).

1.6. Lög og reglugerðir

Brynhildur Flórenz (2004) talar meðal annars um að hugtakið aðgengi hafi hér áður

fyrr fyrst og fremst haft merkingu fyrir aðgengi fólks að byggingum og öðrum

mannvirkjum. Við ákvarðanatökur sem lútaskipulags- og byggingarreglugerðum

reynir einkum á skipulags- og byggingaryfirvöld. Er það líka í þeirra höndum að

skipuleggja umhverfið og setja reglur og viðmið sem eiga að gilda í skipulags- og

byggingarmálum. Í byggingarreglugerðum er þess enn fremur getið að réttur

fatlaðra til ákvarðanatöku sé tryggður og að tekið sé tillit til sjónarmiða þeirra og

þau séu virt.

Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992, 1. gr. segir um ákvæði sem varða aðgengi:

„Markmið þessara laga er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við

aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi.“

Árið 2002 gaf Rannsóknarstofnun byggingariðnarins út aðra útgáfu af handbókinni

Aðgengi fyrir alla. Þar er meðal annars fjallað um að markmið með útgáfunni sé að

veita leiðbeiningar til þeirra sem fást við hönnun og framkvæmd bygginga og

umhverfis þeirra. Þar segir að haft sé að leiðarljósi að samfélagið verði aðgengilegt

öllum, einnig þeim sem eru fatlaðir hvort sem um er að ræða hreyfi- eða

sjónhömlun eða annað sem hefur áhrif á færnina. Enn fremur er þess getið að það

liggi í augum uppi að gott aðgengi sé lykilinn að þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu

(Rannsóknarstofnun byggingariðnarðarins, 2002).

1. janúar 2011 tóku í gildi ný byggingarlög nr. 123/2010. Tóku þau við af

byggingarlögum nr. 73/1997 sem þá féllu úr gildi. Í þeim var fjallað um aðgengi

fatlaðra. Í kjölfar laganna árið 1997 kom út um mitt ár 1998 byggingarreglugerð sem

heldur gildi sínu eftir að nýju lögin voru sett. Í reglugerðinni segir meðal annars að
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markmið bæði  byggingar- og skipulagsreglugerðar sé: „Að tryggja réttaröryggi í

meðferð skipulagsmála, þannig að réttur einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir

borð borinn, þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi“ (Byggingarreglugerð

nr. 73/1997).

Í bókinni Aðgengi fyrir alla (2002) er einnig fjallað um að með aðgengi fyrir alla sé

átt við að fólki sé ekki mismunað um aðgengi á grundvelli fötlunar eða skerðingar og

að það geti með öruggum hætti komist inn og út úr mannvirkjum

(Rannsóknarstofnun byggingariðnarðarins, 2002).

Ráðherra setur í samráði við Skipulagsstofnun og Samband íslenskra sveitafélaga

byggingarreglugerð sem nær til alls landsins. Í 37. gr. byggingarreglugerðar nr.

73/1997 er meðal annars getið um kröfur sem gera skal til hönnunar og mannvirkja

um útlit og samsvörun við næsta umhverfi. Má til dæmis nefna aðgengi fatlaðra,

öryggi, tæknilegan frágang og viðhald.

Þegar kemur að skipulags og byggingarlögum er sérstaklega fjallað um öryggi,

aðgengi og þarfir barna, fatlaðra og aldraðra. Þar sem fjallað er um mannvirki er

getið um sérstakar kröfur til bygginga vegna ýmissa þátta til dæmis auglýsingaskilti

og annarra atriða sem ráðast af staðbundnum aðstæðum og viðhorfum

(Rannsóknarstofnun byggingariðnarðarins, 2002).

1.7. Samantekt

Hér að ofan var fjallað um læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun ásamt skilgreiningu

á félagslega sjónarhorninu á fötlun. Þá var einnig fjallað um norræna

tengslaskilninginn sem kom með nýjar áherslur inn í fötlunarfræðina sem snúa að

því að aðlaga samfélagið að einstaklingum sem eru með fötlun.

Eins og fram hefur komið er í lögum, reglugerðum og samningi Sameinuðu þjóðanna

kveðið á um jafnan rétt allra þegna. Einnig er kveðið á um að samfélagið eigi að

bjóða alla velkomna. Umhverfi okkar á að vera þannig upp byggt að hægt sé að

treysta því að farið sé eftir lögum, öryggisreglum og þeim reglugerðum sem eru



17

ríkjandi í samfélaginu. Umhverfið á að vera þannig að hægt sé að komast um það án

óþarfa hindrana. Þótt lög segi til um hvernig haga á skipulagi í kringum

náttúruverndarsvæði þá getur verið erfitt að breyta því sem búið er að gera til að

uppfylla skilyrði reglugerða. Í næsta kafla verður meðal annars fjallað um blindu og

sjónskerðingu og um það hvað sjónin er mikilvægt skynfæri.

2. Blinda / sjónskerðing

Í þessum kafla er fjallað um algengustu orsakir blindu og alvarlegrar sjónskerðingar.

Einnig er fjallað um skilgreiningu á sjóndepru og skynjun blindra og alvarlega

sjónskertra barna. Þá verður fjallað um læknisfræðilega og félagslega sýn á fötlun,

norræna tengslaskilninginn, líkamlegt ástand blindra og loks um samfélag án

aðgreiningar.

2.1. Almennt um blindu eða sjónskerðingu

Öll börn eru einstök og sjón er afar mikilvægur þáttur í þroska barna. Blinda greinist

yfirleitt mjög snemma. Blind börn mynda ekki augnsamband á fyrstu vikum,

svipbrigði í andliti þeirra eru lítil og þeim getur brugðið þegar þau eru tekin upp. Hér

á landi voru 150 blindir og sjónskertir einstaklingar á aldrinum 0-18 ára vorið 2010.

Á Íslandi fæðast að meðaltali fimm til sex blind eða alvarlega sjónskert börn á ári.

Hér á landi er skimað eftir blindu hjá nýburum með því að lýsa í augað. Samt er ekki

alltaf hægt að sjá hvort blinda sé til staðar hjá nýfæddum börnum (Sabína Steinunn

Halldórsdóttir munnleg heimild, 25. mars 2011).

Hjá íslenskum börnum eru augun sjálf oftast heil en úrvinnslan er ekki rétt og stafar

blindan því oftast frá skemmdum í heila. Mörg börn eru blind vegna skýs á

augasteini og vanþroska á sjóntaug. Fyrirburum getur fylgt blinda, einnig getur

blinda fylgt fleiri fötlunum, til dæmis fylgir oft blinda skertri heyrn. Sýkingar eða

sjúkdómar geta orsakað blindu en langoftast er orsökin meðfætt ástand sem byggir

oft á erfðum (Tryggvi Sigurðsson, 1993).
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Sjónin er stór hluti af umhverfi okkar og gefur hún ein og sér 80 % upplýsinga úr

umhverfinu. Sjónin hjálpar einstaklingum að skynja og fá vitneskju um hluti langt í

burtu, hluti sem ekki er hægt að snerta, finna eða lykta af. Þessu er öðruvísi farið

með blinda og sjónskerta. Oftar en ekki sér sjónskert fólk ekkert sem er í fjarska

heldur aðeins það sem er í þeirra nærumhverfi og jafnvel minna en það. Blindir og

sjónskertir verða að treysta enn frekar á önnur skynfæri svo sem heyrn, snertingu

og bragð (Jönsson og Sjöblom, 2001).

Eins og gildir um alla fötlun skiptir snemmtæk íhlutun miklu máli þegar ljóst er að

barn er blint. Eins skiptir máli hvernig viðhorf foreldranna og annarra sem

umgangast barnið miklu máli. Forðast ber að ofvernda barnið en það þarf að veita

því öryggi og hlýju og hjálpa því að byggja upp sjálfstraust sitt og sjálfsvirðingu.

Mikilvægt er að hvetja til ábyrgðar og áræðni eftir því sem þroski barnsins eykst

(Helga Einarsdóttir, 2009).

2.2. Líkamlegt ástand blindra og / eða sjónskertra

Líkamlegt ástand blindra eða mikið sjónskertra einstaklinga er slakari en sjáandi.

Hreyfiþroska blindra og alvarlega sjónskertra barna er verulega seinkað fyrstu árin.

Þau hafa lága vöðvaspennu og byrja seinna að ganga, hafa oft slæma líkamsstöðu og

minna líkamlegt þrek heldur en sjáandi jafnaldrar þeirra. Hreyfiþroskinn er

frábrugðinn því sem við þekkjum hjá sjáandi og heilbrigðum börnum. Er það vegna

einhæfrar upplifunar þeirra og reynslu. Blind börn fá færri tækifæri til þess að læra

af öðrum og hafa minna vald á umhverfi sínu. Þau missa af látbragði sjáandi

barnanna. Blind og alvarlega sjónskert börn og unglingar taka sjaldnar þátt í

félagsstörfum og íþróttum en sjáandi börn. Félagsstörf og íþróttir eru stór þáttur í

lífi sjáandi barna. Sjónskert börn búa við margskonar seinkun á þroska (Batshaw,

2002; Lieberman og McHuge, 2006).

Skortur á sjón hefur ekki bein áhrif á einhverjar sérstakar hreyfingar eða önnur

líkamleg einkenni. Regluleg hreyfing hefur góð áhrif á bæði líkama og sál og fá

unglingar oft mikinn félagskap í tómstundastarfi sínu. Skert tækifæri til hreyfingar
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fylgja oft sjónleysinu. Ávinningur af daglegri hreyfingu fyrir alla aldurshópa er talin

minnka líkurnar á hjartasjúkdómum, sykursýki, háþrýstingi, offitu og geðrænum

sjúkdómum. Því meiri sem líkamleg virkni fólks er í daglegu lífi því meira eflist

sjálfstraust þeirra og líkamleg færni. Þeim mun meira sem fólk nýtur hreyfingar

þeim mun meira trúir það á að hag heilsunnar og það sem hreyfing hefur uppá að

bjóða. Blind og sjónskert börn og unglingar eru hrædd og óörugg í ósléttu umhverfi,

blindir þurfa sinn tíma til að kynnast umhverfinu og nálgast viðfangsefnið frá sínu

sjónarhorni (Batshaw, 2002; Lieberman og McHuge, 2006).

2.3. Að vera virkur í samfélaginu

Bók Helgu Einarsdóttur (2009) Ungt, blint og sjónskert fólk; samfélagið sjálft og

skólinn byggir á rannsókn hennar sem unnin var með ungu blindu og sjónskertu

fólki. Henni er ætlað að varpa ljósi á reynslu þeirra af daglegu lífi í sjáandi samfélagi

og kynna þær áherslur sem þau vilja að lagðar verði til grundvallar í framtíðinni.

Rannsóknin fjallar um það hvernig ungt blint og sjónskert fólk tekst á við daglegt líf í

samfélagi sem gerir ekki ráð fyrir blindu eða sjónskerðingu.

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða meðal annars í ljós að viðhorf til blindra og

sjónskertra er einsleit. Annarsvegar er komið fram við þau sem ofurhetjur fyrir það

eitt að lifa venjulegu lífi en hinsvegar er litið á þau sem hjálparþurfi og þeim ekki

gefið tækifæri til að bjarga sér á eigin spýtur. Þátttakendum bar saman um að ef

einstaklingar eiga að vera virkir í samfélaginu þá ættu nemendur að stunda nám í

almennum skóla, það gengi ekki að einangra þá á námsárunum því það væri sá tími

sem börn læra samfélagsþátttöku (Helga Einarsdóttir, 2009).

2.4. Samantekt

Hér að ofan var farið í stuttu máli yfir algengustu orsakir fyrir blindu og

sjónskerðingu og skynjun blindra og sjónskertra. Fjallað var um slakt líkamlegt

ástand blindra og mikilvægi reglulegrar hreyfingar. Einnig var getið um mikilvægi

snemmtækrar íhlutunar þegar um fötlun er að ræða. Ritgerð Helgu Einarsdóttur

fjallar meðal annars um mikilvægi virkrar samfélagsþátttöku með því að taka þátt í
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því sem annað fólk er að gera og mikilvægi þess að vera í samneyti við aðra.

Tilgangurinn með þessari umfjöllun er meðal annars sá að kynna þessa fötlun,

skilgreiningu á læknisfræðilegri og félagslegri sýn á fötlun og vekja til umhugsunar

mikilvægi þess að gera umhverfið aðgengilegt sem svo aftur hvetur til hreyfingar

fyrir alla.

Í næsta kafla verður meðal annars fjallað um rannsóknina sjálfa, framkvæmd og

undirbúning hennar og þeir ferðamannastaðir kynntir sem eru hér til skoðunar.

3. Rannsóknin

Eins og fram hefur komið í umfjöllun um lög og reglugerðir sem lúta að

aðgengismálum blindra og sjónskertra, er kveðið á um jafnt aðgengi allra í

samfélaginu. Það er ýmislegt sem vantar uppá í umhverfinu svo  allir geti komist

klakklaust leiðar sinnar. Það er mikilvægt að aðgengið sé gert eins greiðfært og

kostur er samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem eru ríkjandi í samfélaginu og

að farið sé eftir ábendingum þeirra einstaklinga sem eru með þessa skerðingu. Það

eru þeir sem vita best hvaða atriði það eru sem þurfa að vera í lagi til að þeir geti

komist þar um.

Í uppsveitum Árnessýslu eru tveir vinsælustu ferðamannastaðir landsins, Gullfoss og

Geysir og má segja að þeir séu heimsþekktir. Rannsóknin fjallar um þessa staði og

miðar að því að kanna aðgengi fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga að þeim. Búið

er að kynna þetta verkefni fyrir viðkomandi sveitarstjórnarmönnum og eins var haft

samband við ferðamálafulltrúa í uppsveitum Árnessýslu og honum sagt frá

verkefninu. Þá var verkefnið kynnt fyrir Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda,

sjónskerta og daufblinda einstaklinga og starfsmanni hjá Öryrkjabandalagi Íslands

(ÖBÍ).

3.1. Ferðamannastaðirnir

Staðirnir sem ég fjalla um í rannsókninni eru Gullfoss og Geysir. Þetta eru þeir staðir

sem flestir landsmenn þekkja og er þeirra oft getið þegar verið er að fjalla um Ísland

enda er reynt að laða ferðamenn að landinu með umfjöllun um fegurð þessara

staða. Gullfoss og Geysir og nágrenni þeirra eru án efa fjölsóttasta
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ferðamannasvæði landsins. Samkvæmt heimild frá ferðamálafulltrúa í uppsveitum

Árnessýslu koma þangað um 500.000 innlendir og erlendir ferðamenn á ári (Ásborg

Arnþórsdóttir, munnleg heimild, 8. apríl 2011).

Gullfoss og Geysir eru báðir í Bláskógarbyggð sem er svæði norðan, vestan og

sunnan Þingvallavatns. Bláskógarbyggð varð til sem sveitarfélag árið 2002 við

sameiningu þriggja sveitarfélaga, Biskupstungnahrepps, Laugardalshrepps og

Þingvallahrepps (Bláskógarbyggð, e.d). Fyrir sameiningu þessara þriggja

sveitarfélaga tilheyrðu Gullfoss og Geysir Biskupstungum.

Ferðaþjónustan (veitingaaðstaðan) er rekin af einkaaðilum á báðum stöðunum.

Umhverfisstofnun hefur umsjón með umhverfinu við Gullfoss. Við Geysi á ríkið hluta

af svæðinu innan girðingar en einkaaðilar að hluta (Ásborg Arnþórsdóttir, munnleg

heimild, 8. apríl 2011).

3.1.1.  Gullfoss

Gullfoss var friðlýstur árið 1979 en hann er einhver nafntogaðasti foss landsins fyrir

ógnarmátt sinn og fegurð. Á vef umhverfisstofnunar segir að lengi hafi verið barist

um eignarráð yfir fossinum og um yfirráð yfir öðrum fallvötnum hér á landi til

raforkuframleiðslu. Eftir að fossinn var friðlýstur lauk þessum deilum um Gullfoss.

Einar Guðmundsson keypti jörðina Brattholt í Biskupstungum og afhenti

Náttúruverndarráði hluta jarðarinnar árið 1974, það er að segja landið sem er næst

Hvítá og Gullfossi, með þeim skilmálum að landið yrði notað í samræmi við anda

náttúruverndarlaga (Umhverfisstofnun, e.d).

Tilgangurinn með friðlýsingu er oftast sá að varðveita sérkennilega eða fallega

náttúru til að fólk geti notið hennar um ókomna tíð. Einnig er þess getið að á

friðlýstum svæðum er griðastaður sjaldgæfra tegunda plantna og dýra sem annars

gætu horfið. Á friðlýstum svæðum gefst ómetanlegt tækifæri til að skoða náttúruna,

læra um hana og rannsaka í samanburði við svæði sem eru nýtt á hefðbundinn hátt

(Umhverfisráðuneyti, e.d.b).
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3.1.2. Geysir

Hverasvæðið var í umsjá Geysisnefndar frá 1953 til ársloka 1990 en í umsjá

Náttúruverndarráðs frá 1. janúar 1991. Á vef Umhverfisráðuneytis (e.d.a) er lagt til

að Geysir í Haukadal verði friðlýstur fyrst og fremst vegna jarðfræðilegs

verndargildis. Geysir er eitt þekktasta kennileiti landsins og nafntogaðasti goshver

heims.

Við gagnaöflun fyrir þetta verkefni fann ég eina BS-ritgerð sem fjallar um aðgengi

fatlaðra að níu náttúruverndarsvæðum hér á landi og var hún unnin af Þórunni Eddu

Bjarnadóttur í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri árið 2005. Þar kemur fram að

við Gullfoss var ekkert sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða. Stígurinn frá Sigríðarstofu var

olíuborinn með allmiklum skemmdum, hallinn á stígnum fór yfir 5% á tveimur

stöðum og ekkert handrið til staðar þar. Einn hvíldarstaður var á gönguleiðinni og

var hann staðsettur í halla. Við Geysi var heldur ekkert sérmerkt bílastæði fyrir

fatlaða, upplýsingaskilti staðsett of hátt uppi miðað við hjólastóla og erfitt að

komast að því. Stígarnir voru ekki góðir í bleytu og engin handrið eða kaðlar í

kringum hverina til að afmarka öryggissvæði. Salerni fyrir fatlaða var ekki á

Geysissvæðinu (Þórunn Edda Bjarnadóttir, 2005).

3.2. Undirbúningur

Til þess að geta verið virkur þáttakandi í samfélaginu þarf að huga að því að

reglugerðum um aðgengi sé fylgt eftir. Það er ekki nóg fyrir fólk að komast á milli

staða án óþæginda, það þarf að geta notið þess sem umhverfið býður upp á þegar á

staðinn er komið.

Fljótlega eftir að ég var búin að ákveða að þetta væri það sem mig langaði virkilega

til að skoða í þessari ritgerð,  fékk ég til liðs við mig mann sem er mikið sjónskertur.

Hann heitir Jón Hjalti Sigurðsson og fæddist með fulla sjón en missti hana á 13.

aldursári. Ekki er vitað hvað olli því en það er kallað einhverskonar skemmd í heila. Í

dag er Jón með 5 % sjón sem telst lögblinda.
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Ég útbjó lista um það sem mér fannst við þurfa að huga að en einnig heimsótti ég

ÖBÍ og fékk gátlista hjá þeim sem þeir hafa útbúið og nota til hliðsjónar þegar verið

er að skoða aðgengi fyrir blinda eða sjónskerta. Fór samstarfsmaður minn yfir

listann og gerði athugasemdir við hann sem við svo endurskoðuðum þangað til hann

var orðinn sáttur. Einnig tókum við út atriði úr handbókinni Aðgengi fyrir alla (2002).

3.3. Gagnaöflun / aðferðarfræði

Við gagnaöflun fann ég ekki margar íslenskar heimildir eða rannsóknir sem gerðar

hafa verið á aðgengismálum blindra og sjónskertra í umhverfinu nema það sem er

hér að ofan og fjallar það helst um byggingar og mannvirki.

Við gerð þessarar rannsóknarinnar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir notaðar.

Fræðimenn hafa talið að meðal annars geti eigindlegar aðferðir varpað ljósi á ýmsar

hliðar viðfangsefnis sem erfitt er að rannsaka með öðrum rannsóknaraðferðum.

Eigindlegar aðferðir hafa þá kosti að hægt er að fara dýpra ofan í einstaka efnisþætti

ef tilefni gefst. Markmið eigindlegra aðferða er að öðlast skilning á sjónarhorni

þátttakendanna með því að fá beinar upplýsingar frá þeim sjálfum. Eigindlegar

rannsóknir eru oft notaðar þegar leitað er að ákveðinni heildarsýn á upplifun fólks

og hvernig það skilgreinir þá reynslu sem það býr yfir (Guðrún Stefánsdóttir, 2010).

Samvinnurannsóknir (inclusive research) eru samheiti yfir tvær aðferðir sem hafa

verið notaðar í rannsóknum innan fötlunarfræðinnar. Þær rannsóknir eru frelsandi

rannsóknir (emancipatoty researh) og þátttökurannsóknir (participatory researh). Í

frelsandi rannsóknum og þátttökurannsóknum felst meðal annars að þátttakendur

eru virkir allan tímann sem rannsóknin stendur yfir. Samvinnurannsókn byggist á

samvinnu allra þátttakenda og á því að efnið sem fjallað er um skipti þátttakendur

máli. Samvinnurannsókn leiði jafnvel til breytinga á lífi þátttakenda og þeir öðlast

valdeflingu með þátttöku sinni í rannsókninni (Walmsley og Johnson, 2003).

Við gerð eigindlegra rannsókna má nota ýmsar aðferðir, til dæmis

þátttökuathuganir. Í þátttökuathugunum er rannsakandi á hliðarlínunni, fylgist með
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og setur sig í spor þátttakenda þegar hann deilir sínum skoðunum, upplifun sinni og

reynslu, virðir skoðanir þátttakenda og tekur mið af þeim. Slíkar rannsóknir

einkennast af meira jafnræði á milli rannsakenda og þátttakenda. Einnig er hægt að

nota opin viðtöl en þá notar viðmælandinn sín eigin orð til að tjá sig. Rannsakandi

spyr opinna spurninga eins og: Hvað?, hvar? hvernig? og hvenær? til þess að

skjólstæðingurinn fái sem mest svigrúm til að tjá sig. Í viðtali eru opnar spurninga

hentugri frekar en svokallaðar lokaðar spurningar sem eru nokkurs konar já og nei

spurningar. Rannsakandinn myndar traust við meðrannsakandann eða

samstarfsmann sinn og stuðlar að góðri samvinnu. Markmið þáttökuathugunar er að

öðlast skilning á því hvernig þátttakandinn skynjar rannsóknarefnið og upplifir það

(Esterberg, 2002).

3.4. Gátlistinn

Gátlistinn var útbúin eftir lista sem fenginn var hjá ÖBÍ, atriðum úr handbókinni

Aðgengi fyrir alla og athugasemdum samstarfsmanns míns.

Gátlistinn skiptist í þrjá flokka:

I Merkingar

 Er bílastæði fyrir fatlaða nálægt ferðamannastaðnum?

 Er gott aðgengi fyrir blinda og sjónskerta að upplýsingaskiltinu um staðinn?
o Er upplýsingaskiltið með blindraletri / punktaletri?
o Eru blindraletursmerkingar auðfinnanlegar og þannig að auðvelt sé

að ná til þeirra, til dæmis ekki of hátt uppi?

 Eru merkingar leiðandi og skýrar, bæði utanhúss og innanhúss?

 Er letur skýrt og eru skörp litaskil milli leturs og grunns? (Grátt letur á ljósum

grunni er t.d. mun verra en hvítt letur á svörtum grunni).

 Háglansandi skilti eru erfið þegar glampar á þau. Eru skilti þannig?

o Tákn eru fljótlesnari en texti. Er textinn ríkur af táknum?

II Rötun

 Er til staðar leiðarmerking í gólfi eða gangstétt?
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 Eru gönguleiðir skýrar og án hindrana, til dæmis  reiðhjóla, skilta og þrepa?

Eru kennileiti á stórum opnum svæðum, til dæmis á  torgi eða í anddyri?

III Tröppur

 Merkingar þurfa að vera á tröppunefum u.þ.b. 5 cm. rönd ofan á nefinu og

önnur eins framan á því. Er þeim þannig háttað?

 Eru þrep regluleg, jafn há og í beinni línu?

 Handrið þurfa að vera með öllum tröppum og athuga þarf að þau séu

samkvæmt staðli, að hægt sé að grípa utan um þau, þau séu í réttri hæð og

nái upp og niður fyrir þrepin. Þannig skal gengið frá handriðum að ekki stafi

hætta af. Eru handrið þannig?

 Er salernisaðstaða fyrir fatlaða?

 Er áberandi WC skilti við salernisaðstöðu?

3.5. Framkvæmdin / gagnaöflun

Framkvæmdin var sett upp í formi þátttökuathugunar þar sem við fórum saman á

ferðamannastaðina og gerðum úttekt samkvæmt gátlistanum. Einnig voru teknar

myndir og skráð niður það sem samstarfsmanni mínum fannst umhugsunarvert.

Áætlað var að fara af stað að Gullfossi og Geysi í byrjun mars 2011 og gera úttekt

samkvæmt gátlistanum. Þegar  leggja átti af stað  gerði hins vegar dimm él og

ákváðum við því að hætta við þar sem ekki sá út úr augum. Ég var búin að fara áður

á staðina og skoða aðstæður. Ég hafði líka þegar tekið viðtöl við Jón og við vorum

búin að senda á milli okkar tölvupósta. Viðtölin og þáttökuathugunin voru skráð

niður. Frestaðist rannsóknarleiðangur þar til við lögðum af stað í sól, blankalogni og

10 stiga  frosti. Á jörðu var um það bil 10 cm þykkur snjór.

Skipulagið var þannig að fyrst var farið að Gullfossi en þegar þangað var komið

fórum við aftur yfir gátlistann til að hnykkja enn frekar á því sem við ætluðum að

skoða. Var það einnig gert til að við færum ekki út fyrir efnið sem rannsóknin fjallaði
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um. Gengum við um staðinn og höfðum gátlistann og myndavél okkur til aðstoðar

og skráðum einnig niður athugasemdir. Þegar við höfðum lokið verki okkar á

Gullfossi ókum við að Geysi og notuðum sömu aðferðir þar, notuðum gátlistann og

myndavél og skráðum niður.

Á Geysi settumst við inn á veitingarstaðinn og spjölluðum um rannsóknina en einnig

spurði ég Jón um nokkur atriði sem varða aðgengismál og skráði ég þau niður.

3.6.  Samantekt

Hér hefur verið greint frá undirbúningi rannsóknarinnar. Eins og búið er að greina

frá fannst einungis ein ritgerð og fjallaði hún um aðgengi fyrir fatlaða. Við Jón vorum

búin að ákveða að fara af stað í rannsóknarleiðangur nokkrum sinnum en þurftum

frá að hverfa vegna veðurs. Einnig þurftum við að huga vel að gátlistanum áður en

við lögðum af stað. Á vettvangi og fyrir rannsóknina spjölluðum við Jón saman um

þessi mál og með því fékk ég frekari innsýn inn í það hvernig aðgengið kom honum

fyrir sjónir sem notanda. Í næsta kafla verður greint frá niðurstöðunum úr

rannsókninni.
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4. Niðurstöður

Í þessum kafla er sagt frá niðurstöðum úr þeirri rannsóknarvinnu sem unnin var á

hvorum ferðamannastaðnum fyrir sig. Unnið er út frá hverjum lið fyrir sig á

gátlistanum en einnig er getið um skoðanir Jóns á góðu aðgengi almennt og

aðstæðunum á ferðamannastöðunum Gullfossi og Geysi.

Gott aðgengi skiptir blinda og sjónskerta miklu máli. Jón sagðist ferðast mikið

erlendis og færi hann helst á þá staði sem bjóða uppá gott aðgengi og þar sem hann

gæti ferðast um einn. Hann hefur ferðast víða um heiminn og finnst honum

aðgengismál í Brussel vera til fyrirmyndar sérstaklega finnst honum

neðanlestarkerfið þar mjög gott. Noregur og Finnland eru einnig mikið að vinna í að

endurbæta aðgengið að sögn Jóns. Ferðalög Jóns hafa  aukið mjög á sjálfstæði hans

og hefur hann eignast marga vini á ferðalögum sínum sem hafa síðan komið hingað

til lands ásamt ættingjum sínum og venslafólki.

Jón sagðist koma oft með erlenda ferðamenn hingað til lands, meðal annars til að

skoða Gullfoss og Geysi. Hann sagðist ekki vera hreykinn af þeim aðstæðunum sem

boðið er uppá þar. Hann sagðist ekki ætlast til þess að allt landið væri gert

aðgengilegt heldur væri hann bara að tala um grunnþætti. Til dæmis þegar verið er

að setja bönd ofan á staura þá munaði svo litlu að setja almennilegt handrið. Einnig

sagði Jón að gaman hefði verið ef einhver hluti af upplýsingaskiltunum á þessum

stöðum væri upphleyptur eða með punktaletri. Það þyrfti ekki að vera allt skiltið,

nóg væri að fyrirsagnir væru upphleyptar því þá gætu blindir og sjónskertir að

minnsta kosti áttað sig á aðalatriðunum.

Jón benti á að það væri einnig mjög kostnaðarsamt fyrir þá aðila sem sjá um eða

eiga þessa staði að vera alltaf að laga aftur og aftur það sama.  Þægilegra og ódýrara

væri fyrir alla aðila að gera allt aðgengilegt fyrir alla í samfélaginu strax í upphafi

þegar byrjað væri á að hanna staðina.
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Jón vildi geta verið stoltur af því að sýna fólki landið og án þess að hamla sjálfstæði

þeirra sem hingað kæmu. Það væri niðurlægjandi, kostnaðarsamt og yki ekki á

sjálfstæði þeirra að þurfa að hafa auka aðstoðarmanneskju þegar ferðast væri um

hér á landi. Hann benti líka á að við svipaðar aðstæður erlendis gætu þessir

einstaklingar  sem eru sjónskertir ferðast um eins síns liðs. Sjónskertir einstaklingar

og aðstandendur þeirra eru búnir að vera að byggja upp sjálfstæði sitt  allt sitt líf og

flestir sjónskertir væru mjög sjálfstæðir.

4.1. Aðstaða við Gullfoss

Þegar komið er keyrandi eftir þjóðvegi 1 að efra svæðinu við Gullfoss blasir við stórt

bílastæði sem er fyrir framan tvö aðskilin hús. Húsið sem komið er að fyrr heitir

Sigríðarstofa og þar er upplýsingamiðstöðin. Á hurðinni á Sigríðarstofu var miði sem

búið var að skrifa á ,,Lokað“ og þar var líka búið að teikna ör sem benti á hitt húsið. Í

því húsi er Gullfosskaffi, aðeins örfáum skrefum frá Sigríðarstofu. Í Gullfosskaffi er

veitingasala og söluskáli fyrir ferðamenn. Verið er að byggja við það húsnæði. Hægra

megin við þá viðbyggingu er göngustígur að Gullfossi. Göngustígurinn liggur að

tröppum sem liggja niður á neðra svæðið sem er stórt og opið og afmarkað með

staurum og köðlum.

I Bílastæði

Við Sigríðarstofu og Gullfosskaffi fannst ekkert

merkt bílastæði fyrir fatlaða.

Mynd 1. Bílastæði við Gullfoss
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I Aðgengi að skiltum

Engin upplýsingaskilti fundust fyrir utan húsin

sem vísuðu á gönguleiðina að Gullfossi.

Engin skilti fundust inni í Gullfosskaffi um það

hvar gönguleiðina væri að finna.

Engar merkingar voru á göngustíg að fossinum

eða við hann. Við göngustíginn voru staurar en

búið var að fjarlægja skilti af þeim.

II Leiðarmerking í gólfi eða gangstétt / skýrar gönguleiðir án hindrana

Við Gullfoss var stórt opið svæði með engum

merkingum til dæmis um það hvar hægt væri að

komast nær fossinum. Lágir staurar voru víða á

svæðinu með hangandi böndum.

Kaðall var strengdur á staura meðfram gili.

II Skýrar gönguleiðir án hindrana

Þegar upp tröppurnar var komið endaði handrið

og pallur við stóran stein sem var í gangveginum

en pallurinn tekur við af tröppunum. Handrið hélt

áfram um 200 metra með staurum og böndum

sem endaði við girðingu.

Mynd 2. Auðir staurar við Gullfoss

Mynd 3. Göngustígur að Gullfossi

Mynd 4. Á gönguleið við Gullfoss
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II Er salernisaðstaða fyrir fatlaða og eru áberandi WC skilti við salernisaðstöðu?

Eitt salerni var merkt fötluðum með W. C skilti sem var samlitt timburvegg.

III Merkingar á tröppunefum

Ein laus merking fannst á tröppunefi en hún var

úr áli og var samlit snjónum.

Jón benti á að opin svæði eins og þar sem komið er niður tröppurnar við Gullfoss

væru hættuleg. Það væri þannig með marga sem væru mikið sjónskertir að þeir

upplifðu hlutina með öðrum skynfærum en þeir sem sjáandi eru og þyrftu margir

þeirra að koma mjög nærri hlutunum og nota heyrnina til að skynja eins og til

dæmis drunurnar í Gullfossi og helst að fá úðann yfir sig en þá væru þeir ánægðir.

4.2. Samantekt

Við Gullfoss var ekkert sjáanlegt bílastæði merkt fötluðum.  Við lögðum bílnum við

hliðina á öðrum bílum  á bílaplaninu. Eitt atriði var í lagi en það var handrið á

tröppum en engar merkingar voru þó á handriðinu. Merkið sem við fundum laust á

tröppunefinu var úr áli og var það hált og þar af leiðandi hættulegt í snjónum.

Göngustígurinn sem liggur frá Gullfosskaffi að tröppum var ekki með handriði né

bandi til að afmarka hvar hann lægi. Þar af leiðandi er auðvelt að ganga fram af

honum sérstaklega þegar smá snjóföl er yfir jörðinni og allt landslagið er samlitt.

Það getur skapað óöryggi og hættu fyrir alla ferðamenn.

Ómerkta, opna svæðið, auðu staurarnir og staurarnir sem voru með hangandi

böndum voru  ekki aðlandi fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga. Fyrir Jón var ekki

auðvelt að finna salernismerkið inni í Gullfosskaffi.

Mynd 5. Tröppur við Gullfoss
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4.3. Geysir

Þegar ekið er til baka eftir þjóðvegi 1 frá Gullfossi að Geysi er fyrst komið að vegi á

hægri hönd sem liggur að Haukadal. Ef ekið er aðeins áfram er á vinstri hönd

afleggjari inn að Hótel Geysi. Þar fyrir framan er stórt bílastæði sem er líka ætlað

fyrir veitingaskála sem er hægra megin við bílastæðið. Ef bílum er lagt á þessum

bílastæðum þarf að fara yfir þjóðveginn til að komast inn á Geysissvæðið.

I Bílastæði

Ekkert bílastæði fannst merkt fyrir fatlaða við

Geysi.

Lögðum við bílnum á bílastæði við Geysi við

Haukadalsveg.

I Aðgengi að skiltum

Hæðin á upplýsingaskiltinu á Geysissvæðinu var í

lagi og litirnir ágætlega skýrir en skiltið var ekki

með punktaletri og hvorki upphleypt né  aðlagað

blindum eða sjónskertum.

II Leiðarmerking í gólfi eða gangstétt / skýrar gönguleiðir án hindrana

Á Geysissvæðinu rann vatn víða yfir og undir

snjóinn. Lágir staurar voru víða meðfram stígum

með böndum sem héngu niður á jörðina.

Engar merkingar eða kennileiti var að finna sem

vísuðu á gönguleiðir meðfram stígnum.

Mynd 6. Bílastæði við Haukadalsveg

Mynd 7. Skilti við Geysi

Mynd 8. Göngustígur við Geysi
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II Er salernisaðstaða fyrir fatlaða til staðar og eru áberandi WC skilti við
salernisaðstöðu?

Ekkert salerni fannst merkt fyrir

fatlaða í veitingaskála við Geysi.

Engar merkingar voru í gólfi í veitingaskála.

Jón benti á að farastjórar eða aðstoðarmenn gætu misst af ferðamönnunum því ef

þeir litu aðeins af þeim þá gætu þeir verið búnir að ganga í allt aðra átt. Hann

sagðist verða að segja eins og er að hann væri nú ekki stoltur af því að sýna þeim

landið vegna þess að hann vissi af því að aðgengið væri ekki til fyrirmyndar. Oft væri

hann mjög hræddur um þá sem hann kæmi með í svona ferðir vegna þess að blindir

og sjónskertir ganga oft að hljóðinu og átta sig ekki á hættunum. Honum finnst það

sérstaklega slæmt þar sem því er beint til allra sem heimsækja Ísland að koma að

Gullfossi og Geysi og aðgengið þar væri  ekkert til að hreykja sig af.

4.4. Samantekt

Á Geysi fannst ekkert bílastæði fyrir fatlaða, það gat hafa verið undir snjó en búið

var að ýta snjónum upp í skafla. Við lögðum á bílastæði við veg sem liggur að

Haukadal til þess að þurfa ekki að fara yfir þjóðveg 1 en á þessum stað er mikil

umferð. Á þessu bílastæði var hvorki upplýsingaskilti né skilti sem sagði til um hvar

átti að ganga inn á Geysissvæðið.

Upplýsingaskilti var inni á Geysissvæðinu með ágætu letri með fróðleik um hverina.

Skiltið var ekki með punktaletri eða upphleyptu letri sem er nauðsynlegt blindum

og sjónskertum. Víða voru lágir staurar meðfram göngustígnum og engin handrið

Mynd  9. Veitingaskáli við Geysi
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voru við stígana. Sumstaðar voru hangandi bönd á lágum staurum sem auðvelt var

að detta um. Hvorki voru merkingar meðfram stígum eða göngubrautum á svæðinu

né á gólfi í veitingaskálanum.

Vatn sem kom úr hverunum rann víða yfir stíginn

og undir snjóinn og mynduðust skyndileg göt sem

voru hættuleg.

Salernisaðstaða fyrir fatlaða var ekki merkt í

veitingarskála við Geysi.

Engar merkingar voru í gólfi í veitingarskála eða

við göngubrautir á Geysissvæðinu.

Mynd 10. Strokkur
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5. Umræður

Eins og fram hefur komið er ýmislegt ábótavant í aðgengismálum fyrir blinda og

sjónskerta á þessum vinsælu ferðamannastöðum. Niðurstaðan úr þessari rannsókn

kom rannsakanda og samstarfsmanni ekki á óvart en samt er hún sláandi þegar

hugað er að þeim fjölda ferðamanna sem þangað sækja.

Aðgengið fyrir utan og inni í þjónustumiðstöðvunum á þessum stöðum er ekki

heldur hentugt fyrir einstaklinga með þessa fötlun. Má til dæmis nefna að engar

merkingar voru í gólfi eða á veggjum um það hvað væri í boði á þessum stöðum.

Þegar verið er að endurbyggja söluskála og veitingastaði í dag er óviðunandi að ekki

sé farið eftir reglugerð nr. 73/1997 og byggingalögum nr. 123/2010 sem eru í gildi

og eiga að tryggja öryggi og aðgengi fyrir fatlaða eins og kemur fram í fræðilega

kaflanum hér að framan. Lýsingin í þjónustumiðstöðvunum var heldur ekki hentug

og miðaðist hún við það að lýsa á söluvörur sem voru í rekkum. Jón sagðist skilja það

vel og taldi að ekki væri hægt að miða lýsinguna við þessa einu fötlun.

Ef skoðuð er úttektin samkvæmt gátlistanum og þeim spurningum sem lagt var upp

með í rannsókninni þá var aðeins eitt atriði í lagi en það var handriðið á tröppunum

við Gullfoss.

Í samantekt á niðurstöðum  rannsóknar Þórunnar Eddu Bjarnadóttur frá árinu 2005

leggur hún til að aðstaðan við Gullfoss og Geysi verði löguð. Ekki hefur verið

brugðist við samkvæmt tillögu hennar. Það er ekki búið að sérmerkja bílastæði fyrir

fatlaða, hvorki við veitingaskála við Gullfoss né veitingaskála við Geysi. Það er búið

að setja göngubrautir úr tré í stað olíuborins stígs að stíg upp að neðri útsýnispalli en

ekki er búið að laga göngustíginn að efri útsýnispallinum. Ekki er búið að bæta við

hvíldarbekkjum eins og hún lagði til. Upplýsingaskilti var  of hátt uppi við Geysi ef

miðað er við hjólastóla og er skiltið enn í sömu hæð. núna. Hvorki er búið að laga

kanta við göngustíg né salernisaðstöðu í veitingastofu í Geysisstofu.
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Margrét Margeirsdóttir getur þess að mikið hafi áunnist í baráttumálum fatlaðra en

að mínu mati má gera betur í þeim málum til þess að allir þjóðfélagsþegnar geti

verið virkir í samfélaginu.

Í samningi Sameinuðu þjóðanna segir meðal annars að skapa eigi jafnrétti og jöfn

tækifæri allra í þjóðfélaginu, skapa eigi samfélag sem býður alla velkomna og banna

eigi mismunum. Í annarri grein í samningnum er getið um merkingar til dæmis

blindraletur og stór letur.

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 1. gr. á að tryggja fötluðum

skilyrði til að lifa sambærilegu lífi á við aðra þjóðfélagsþegna.

Í formála bókarinnar Aðgengi fyrir alla (2002) segir að samkvæmt skipulags og

byggingarlögum og lögum um málefni fatlaðra eigi að hafa það að leiðarljósi að gera

samfélagið aðgengilegt öllum, einnig þeim sem eru fatlaðir með hreyfi- og

sjónhömlun eða aðra hömlun. Þar segir einnig að  það liggi í augum uppi að gott

aðgengi sé lykilinn að þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu.

Ef horft er á þessa þætti og rannsóknarspurningunni svarað um það hvernig aðgengi

sé fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga að ferðamannastöðunum í uppsveitum

Árnessýslu, þá er augljóst að þessir ferðamannastaðir eru ekki aðgengilegir blindum

og sjónskertum nema þeir hafi fylgdarmann sér við hlið.

Oft eru hindranir þannig að fáir eða engir taka eftir þeim nema þeir einstaklingar

sem eru með fötlun eða aðstandendur þeirra. Þessir einstaklingar njóta ekki eins og

aðrir þess sem staðirnir bjóða uppá en til þess að svo verði þarf að laga aðstöðuna.

Okkar tillögur til úrbóta eru:

 Að hafa upplýsingaskilti áberandi og á áberandi stað með skörpum

litaskilum. Hafa þau mött og alls ekki taka þau niður á veturna. Setja

puntamerki á fyrirsagnir og helst á allan texta.
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 Setja skýr leiðarmerki meðfram stígum, gönguleiðum og í gólf á

veitingastöðunum.

 Hafa skilti sem sýnir að vatn rennur yfir og undir brautir.

 Setja skýr leiðarmerki á opin svæði.

 Setja upphleyptar merkingar með áberandi lit á tröppunef og framan á

tröppunef.

 Setja handrið í stað bands / kaðals.

 Merkja salerni á áberandi stað og með áberandi merki.

 Merkja bílastæði fyrir fatlaða við Haukadalsveg við Geysi því þá þarf ekki

að fara yfir þjóðveginn.

Í fræðilega kaflanum er fjallað um hreyfiþroska og líkamlegt ástand blindra og

sjónskertra einstaklinga og mikilvægi þess að stunda hreyfingu. Til að efla og hvetja

blinda og sjónskerta til hreyfingar og til að njóta náttúrunnar þarf umhverfið að vera

aðgengilegt þeim og aðstandendum þeirra.

Jón sagðist vona að svona úttekt veki fólk til umhugsunar um að gera aðgengið

þannig úr garði í upphafi að það sé fyrir alla Hann segist líka vona að fólk haldi því

við  því slæmt aðgengi geti verið hættulegt á svona stöðum. Á stöðum eins og

þessum þar sem  fleiri þúsund ferðamenn koma á ári hlyti að vera hægt að hafa

grunnþættina í lagi. Jón  sagðist vita að það væru aðrar aðstæður á veturna en

sumrin en það væri ekki síður gaman að skoða landið á veturna. Veturinn hefði sinn

sjarma og þá sérstaklega Gullfoss og sagðist Jón að honum fyndist meira til hans

koma en Geysis.
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6.  Lokaorð

Það er ekki nóg að setja lög og reglugerðir, það þarf að fylgja því eftir að þeim sé

framfyllt. Aðgengið að Gullfossi og Geysi fyrir blinda og sjónkerta einstaklinga er

ekki nægilega gott og hefði Jón ekki komist þar um nema með fylgdarmann sér við

hlið.

Það er búið að vera mjög fróðlegt að skoða aðgengi á þessum stöðum með tilliti til

þessa málaflokks, laga, reglugerða og mannréttinda. Oft eru þau atriði sem þarf að

laga ekki svo umfangsmikil sérstaklega ef haft er í huga að fara að reglugerðum í

upphafi verks. Erfiðara og kostnaðarsamara er að breyta því sem búið er að leggja

vinnu og peninga í.

Þau atriði sem  þurfi að laga eru mikilvæg blindum og sjónskertum einstaklingum á

öllum aldri frá öllum heimsálfum til þess að geta talist fullgildir þátttakendur í

samfélaginu.

Rannsóknin var gerð á vetri til enda ferðast blindir og sjónskertir einstaklingar um á

þeim árstíma eins og annað fólk. Gullfoss og Geysir hafa sinn sjarma á öllum

árstíðum og við þurfum að vera hreykin af landinu okkar og stolt af því að sýna öllu

fólki hvað það hefur uppá að bjóða.
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