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WPROWADZENIE
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Niniejszy raport przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w ramach
modułu Genderowy wymiar niepełnosprawności będącego częścią projektu Od kompleksowej
diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej
wobec niepełnosprawności. Celem podjętych badań empirycznych było poznanie doświadczeń,
potrzeb oraz problemów kobiet z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową (stopień
umiarkowany i znaczny) mieszkających w Małopolsce. Podjęcie tego tematu wynika z kilku
przesłanek.

Po

pierwsze,

w

ostatnich

latach

obserwujemy

wzrost

liczby

osób

z niepełnosprawnością, co związane jest miedzy innymi z procesem starzenia się ludności.
W świetle Spisu Powszechnego z 2002 r. wynosiła ona 5456,7 tys., co stanowiło 14,3% ludności
kraju, podczas gdy w roku 1988 odsetek ten wynosił 9,9%. Dane statystyczne wskazują na kilka
charakterystycznych rys tego wzrostu, z których jedną jest feminizacja niepełnosprawności kobiety w 2002 r. stanowiły 53% (w miastach 54%, a na wsi 52%) niepełnosprawnych. Gdy
skupimy się tylko na danych dotyczących kobiet, to zauważymy, ze odsetek kobiet
niepełnosprawnych stanowił prawie 15% ogółu kobiet. Im starsza grupa wieku, tym wyższe
odsetki niepełnosprawnych kobiet: w wieku 16-24 lat wynosi on 2,7%, w wieku 25-34 lata 3,2% , w wieku 35-44 - 7,1%, w wieku 45-54 - 20,1%, w wieku 55-64 – 30,5%, w wieku 65-74 –
38.2%, a w przypadku grupy wiekowej 75 lat i więcej – 48,8%. Jak zatem widać, co ósma
niepełnosprawna znajduje się wieku 16 - 44 lat.
Po drugie, w literaturze przedmiotu podkreśla się, że niepełnosprawni mężczyźni
i niepełnosprawne kobiety traktowani/traktowane są jako niewidoczni/niewidoczne obywatele
i obywatelki drugiej kategorii. Sytuacja ta wydaje się szczególnie trudna w przypadku kobiet
z niepełnosprawnością. Ograniczony dostęp do sfery publicznej, edukacji, problemy na rynku
pracy dotykają je w większym stopniu niż mężczyzn. Konsekwencje tego wykluczenia głęboko
rzutują na funkcjonowanie społeczne kobiet z niepełnosprawnościami. Ta odmienność
doświadczeń ze względu na płeć została już dostrzeżona w programach i badaniach
międzynarodowych (por. np. Disability Rights, Gender, and Development; Guide on Violence
and Disabled Women; Disability Awareness in Action - Disabled Women ). W Polsce ten aspekt
jest dopiero powoli odkrywany (por. Nowak 2012, Wołowicz-Ruszkowska 2013), ale nadal
brakuje prac socjologicznych, które w sposób systematyczny pokazywałyby sytuację kobiet
z niepełnosprawnością, szczególnie uwzględniających ich głosy. Badania przeprowadzone
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w ramach modułu Genderowy wymiar niepełnosprawności stały się zatem kolejnym głosem
wypełniającym tę lukę w ramach studiów nad niepełnosprawnością w Polsce.
Badania przeprowadzone w ramach modułu Genderowy wymiar niepełnosprawności
odwołują się do nowego podejścia jakim jest gender and diasbility mainstreaming
(por. Migalska, Król 2012: 25-36). Umożliwia ono przekształcenie struktur społecznych
i instytucjonalnych w celu zapewnienia równego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami przy
jednoczesnym zastosowaniu genderowej perspektywy jako strategii horyzontalnej. Tak
zdefiniowana perspektywa teoretyczna uwrażliwia na podejście intersekcjonalne. Nie wystarczy
bowiem spojrzeć na sytuację kobiet z niepełnosprawnościami jako sumę ich położenia jako
kobiet i jako osób z niepełnosprawnościami. Konieczne jest uwzględnienie nowej sytuacji,
w której oba statusy się krzyżują i wzajemnie się warunkują.
Punktem

odniesienia

w

naszych

badaniach

jest

także

społeczny

model

niepełnosprawności. Zgodnie z tym podejściem osoba z niepełnosprawnością staje się
pełnoprawnym obywatelem i obywatelką mającym/mającą dokładanie takie same prawa
i obowiązki, jak i możliwość z nich skorzystania, jak osoba pełnosprawna. Niepełnosprawność
nie jest indywidualną cechą jednostki wynikającą z nabytej choroby (fizycznej lub psychicznej).
Wręcz

przeciwnie

-

jest

definiowana

społecznie,

wynika

z

interakcji

osoby

z niepełnosprawnością z jej otoczeniem.
Odwołując się do powyższych modeli teoretycznych, podjęto próbę odpowiedzi na
następujące pytania badawcze:
 Jakie są doświadczenia, potrzeby i problemy z jakimi spotykają się w życiu codziennym
kobiety z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową?
 Jakie czynniki utrudniają lub zachęcają kobiety z niepełnosprawnością do podjęcia aktywności
we własnych wspólnotach lokalnych?
 Czy istnieją dobre praktyki i programy upodmiotowiające kobiety z niepełnosprawnością?
Jakie

zmiany

powinny

zostać

wprowadzone

by

zwiększyć

z niepełnosprawnością w życiu publicznym ich wspólnot lokalnych?
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uczestnictwo

kobiet

 Na ile krzyżowa dyskryminacja na linii płeć – niepełnosprawność stanowi dodatkową
przeszkodę we wdrażaniu skutecznej polityki społecznej wobec niepełnosprawności,
w szczególności w sferze zatrudnienia?
Uzyskanie

odpowiedzi

na

powyższe

pytania

było

możliwe

dzięki

badaniom

przeprowadzonym w oparciu o metodologię jakościową. Po pierwsze, wykorzystana została
metoda wywiadów biograficznych. Wybór tej metody umożliwił zapoznanie się z problemami
i doświadczeniami istotnymi z punktu widzenia naszych rozmówczyń. Pozwolił także stworzyć
niehierarchiczne relacje z rozmówczyniami, wydobyć ich podmiotowość oraz pokazać, iż
wywiad jest swoistego rodzaju wymianą, a nie wydobywaniem informacji (Roberts 1990;
Harding 1987). W ramach badań przeprowadzono 33 wywiady biograficzne: 12 z kobietami
z niepełnosprawnościami wzroku, 11 z kobietami z niepełnosprawnościami ruchu oraz 10
z niepełnosprawnościami słuchu. Wywiadów udzieliły nam zarówno mieszkanki dużych
ośrodków miejskich i terenów wiejskich na obszarze Małopolski, o różnym stopniu
niepełnosprawności (zarówno umiarkowanym, jak i znacznym) i zróżnicowanym wieku (między
20 a 60 lat).
Po drugie, nawiązując do praktyk Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu,
wprowadzono do badań perspektywę partycypacyjną. Cel ten został osiągnięty poprzez
zorganizowanie Forum Uczestniczek (warsztaty skierowana do kobiet z niepełnosprawnościami)
podczas których stworzono przestrzeń debaty na temat osobistych doświadczeń oraz istniejących
rozwiązań prawnych czy wreszcie diagnozy potrzebnych zmian. Ponadto, Forum poszerzyło
wiedzę uczestniczek na temat ich miejsca w otaczającej je rzeczywistości oraz posiadanych przez
nie praw, jak również zachęciło do poszukiwania możliwych rozwiązań i angażowania się we
własnych środowiskach i wspólnotach lokalnych. Warto podkreślić, że w celu zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa oraz włączającego (a nie wykluczającego) charakteru badań, podczas
warsztatów została zapewniona możliwość opiekuna/ki, tłumacza języka migowego oraz
audiodeskrycpji.
Przeprowadzone badania jakościowe stały się punktem wyjścia dla działań w ramach obozu
naukowo-badawczego podczas którego studenci i studentki skupili się na dostępności sfery
publicznej w Krakowie. Podążając śladem wskazanych przez rozmówczynie problemów,
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studenci starali się zidentyfikować sposób ich rozwiązania (przede wszystkim na poziomie
administracyjnym) oraz podjęli próbę przeprowadzenia działań mających na celu wprowadzenie
zmiany w rzeczywistości społecznej.
Raport składa się z czterech głównych części oraz siedmiu aneksów. W pierwszej części
Krystyna

Slany

przedstawia

socjologiczno-demograficzną

charakterystykę

osób

z niepełnosprawnościami w świetle wyników spisów powszechnych (ze szczególnym
uwzględnieniem NSP z 2011 roku). Swoją analizę rozpoczyna od przedstawienia definicji
stosowanych

w

spisach

powszechnych

oraz

sposobu

ujęcie

w

nich

problematyki

niepełnosprawności. W dalszych częściach swojego raportu autorka przechodzi na bardziej
szczegółowy

poziom

analizy,

zwracając

uwagę

na

cechy

demograficzne

osób

z niepełnosprawnościami, ich aktywność zawodową, sytuację zdrowotną i rodzinną. W ostatniej
części przestawione zostały dane dotyczące poczucia zadowolenia z życia przez osoby
niepełnosprawne. Warto podkreślić, że autorka pokazuje nie tylko informacje na temat osób
z niepełnosprawnościami w całym kraju, ale także analizuje wybrane charakterystyki
niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim, w którym
realizowane były badania w module Genderowy wymiar niepełnosprawności.
Kolejna część raportu prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych
w ramach modułu Genderowy wymiar niepełnosprawności. Część tę rozpoczynamy od
prezentacji rezultatów wywiadów biograficznych, po czym przedstawiamy

analizę jednego

z cyklu warsztatów Nic o nas bez nas. Forum Uczestniczek, który odbył się w grupie kobiet
z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu i wzroku. W pierwszym raporcie autorki skupiają się
na indywidualnych doświadczeniach kobiet z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i wzorku
w sferach takich jak edukacja, rynek pracy, aktywność polityczna i obywatelska, zdrowie,
macierzyństwo i związki czy wreszcie szeroko rozumiana dostępność. Przedstawione analizy
pokazują z jednej strony doświadczenia, które są podzielane przez rozmówczynie bez względu na
rodzaj niepełnosprawności, ale z drugiej – specyficzne problemy i potrzeby wynikające
z posiadania konkretnej niepełnosprawności. W raporcie Forum Uczestniczek. Warsztaty dla
kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i ruchu Agnieszka Król opisuje proces pracy
w trakcie warsztatu dla kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wskazując na założenia
warsztatu, jego implikacje, a także ewaluację. Autorka analizuje najważniejsze pojawiające się
9

tematy, a w szczególności: kobiecość kobiet z niepełnosprawnościami, stereotypy i uprzedzenia,
macierzyństwo, ograniczanie dostępnej przestrzeni, dostęp do edukacji oraz instytucji
publicznych, w tym w szczególności służby zdrowia. Zwraca także uwagę na sytuację kobiet
z ukrytymi niepełnosprawnościami jako generującą inne ich usytuowanie i ekspozycję na innego
typu problemy.
Raport zamyka część autorstwa Beaty Kowalskiej, która opisuje założenia, przebieg oraz
rezultaty działań podjętych w ramach obozu naukowo-badawczego Kraków miasto bez barier?
Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie. Autorka rozpoczyna od przedstawienia przemian
w socjologicznym

ujęciu

niepełnosprawności

oraz

prezentacji

ram

teoretycznych

wykorzystanych w trakcie prowadzonych badań: społecznego modelu niepełnosprawności oraz
studiów nad obywatelstwem. W kolejnej części prezentuje działania, jakie zostały podjęte przez
studentów i studentki w ramach grup zajmujących się dostępnością służby zdrowia, komunikacji
miejskiej, kultury, administracji i uczelni wyższych. W ostatniej części autorka przedstawia
refleksję nad doświadczeniem studentów i studentek związanym z pracą nad tematem
niepełnosprawności.
Raport kończą rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami.
Do raportu dołączono siedem załączników:


Aneks 1: Anna Wróblewska, Społeczny model niepełnosprawności wzroku



Aneks 2: Pisma dla studentów



Aneks 3: Pisma wysłane do NFZ, MPK, ZiKiT, Acamedic, multipleksy.



Aneks 4: Odpowiedzi instytucji na przesłane listy.



Aneks 5: Plakat KaFFa.



Aneks 6: Zadania realizowane w ramach modułu na kursie Hospitacje Organizacji
Społecznych



Aneks 7: Szczegółowe rekomendacje uczestniczek warsztatów oraz wywiadów.

Zespół badawczy serdecznie dziękuje wszystkim kobietom, które zdecydowały się wziąć
udział w wywiadach i warsztatach. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i podzielenie się
własnymi historiami. Wiedza, którą nam przekazałyście, okazała się dla nas niezwykle cenna.
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KRYSTYNA SLANY: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W ŚWIETLE NARODOWEGO
SPISU

POWSZECHNEGO

LUDNOŚCI

I

MIESZKAŃ

Z

WYBRANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI
Instytut Socjologii UJ i Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie
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2011

ORAZ

WPROWADZENIE
We współczesnej Polsce istnieje wielość źródeł informacji, które są podstawą wiedzy o
niepełnosprawności i związanych z nią wielozakresowych zagadnieniach ważnych dla samych
osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, otoczenia społecznego, a także dla polityk instytucji
publicznych, różnych ciał i sił społecznych, organizacji pozarządowych. Zebrane informacje, ich
krytyczne analizy i interpretacje, winny być drogowskazem dla opracowywania dobrych polityk,
adekwatnych do potrzeb, możliwości, aspiracji osób z niepełnosprawności Polityki te mają
wzmocnić ich partycypację w różnych sferach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego
kulturowego, rodzinnego, intymnego, a więc w rezultacie prowadzić do lepszej integracji ze
społeczeństwem.
Możemy wymienić kilka ważnych źródeł informacji o osobach niepełnosprawnych:
1. spisy powszechne – przedstawiają stan i strukturę ludności w jednym momencie na
terenie całego kraju oraz naświetlają związki pomiędzy różnymi rodzajami badanych
cech. Bez informacji spisowych utrudnione jest prowadzenie kompleksowych analiz i
szacunków demograficznych, m.in. na temat niepełnosprawności. Informacje uzyskane w
NSP z 2011 niestety nie są pełne, nie wszystkie dane zostały jeszcze opublikowane,
dlatego istnieje potrzeba wspierania się innymi rodzajami badań1;
2. specjalne badania metodą reprezentacyjną – przeprowadzane zarówno w skali całego
kraju, poszczególnych regionów, zbiorowości według wybranych cech, np. „Badanie
Aktywności Ekonomicznej Ludności” (BAEL), „Diagnoza Społeczna”, „Ogólnopolskie

1

W ustawie o NSP 2011 przyjęto założenie, że spis ludności i mieszkań 2011 zostanie zrealizowany metodą
mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych głównie administracji publicznej oraz danych zebranych
poprzez samospis internetowy, wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany
programem komputerowym oraz wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego bezpośrednio u respondenta.
Badanie reprezentacyjne, przeprowadzone zostało na próbie ok. 20% wylosowanych mieszkań (w skali kraju). W
spisie 2011 zastosowano jednostopniowe losowanie mieszkań z w miarę jednorodnych warstw, wyodrębnionych w
operacie losowania. Badanie reprezentacyjne dostarczyło danych dotyczących szerokiego zakresu tematów
(obowiązkowych oraz dodatkowych), których pozyskanie w inny sposób było niemożliwe (Ludność i
gospodarstwa NSP 2011, GUS 2013).
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badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych ” (projekt
realizowany był przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w

Warszawie

przy

współpracy Instytutu Psychologii PAN, pod kierownictwem prof. dr hab. Anny
Brzezińskiej), „Stan Zdrowia

Ludności

Polski

w

2009r.”

(GUS

2011

www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_HTML.htm);
3. badania monograficzne, tematyczne – np. „Niepełnosprawni studenci w społeczności
akademickiej: źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności
zawodowej” B. Gąciarz (2010); „Dostępność polskich wyższych uczelni dla osób
niepełnosprawnych” L. Klyszcz (2007), „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich:
uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń: raport z badań” B. Gąciarz, A. Ostrowska, W.
Pańków (red.) (2008), „Młodzi niepełnosprawni. Aktywizacja zawodowa i nietypowe
formy zatrudnieni”, Giermanowska E. (red.) (2007), „Sytuacja i możliwość pomocy dla
osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności” A. Brzezińska, R. Kaczan, K.
Smoczyńska (2010)2 ;
4. materiały wtórne – np. na bazie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, PFRON,
ZUS, KRUS, badania budżetów rodzinnych.
Wszystkie źródła informacji są ważne, gdyż dostarczają wiedzy nie tylko na temat ilości osób
z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim informacji na temat ich jakości życia fizycznego,
psychologicznego i społecznego dobrostanu, aktywności ekonomicznej, bezpieczeństwa
ekonomicznego, otrzymywanego wsparcia społecznego, relacji intymnych i rodzinnych
przyjacielskich, poczuciu szczęścia, satysfakcji.
Celem raportu jest rozpoznanie stanu osób niepełnosprawnych i ich socjologicznodemograficznych charakterystyk w świetle długo oczekiwanych wyników NSP z 2011 roku,
bowiem spisy należą do podstawowych tzw. pełnych przekaźników wiedzy o społeczeństwie i
jego cechach zespołowych, demograficznych, społeczno-ekonomicznych (Holzer 1999:49).

2

Wybrane prace zostaną przywołane w bibliografii.
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Zadanie zaprojektowane w projekcie nie było łatwe do zrealizowania, bowiem GUS nie
publikował bardzo długo interesujących nas danych. W związku z tym postanowiono skorzystać
z baz danych „Diagnozy Społecznej” 2011 i baz projektu „Ogólnopolskie badanie sytuacji,
potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych ”3, a więc realizowanych w okresie około
spisowym.
Jednak tuż przed terminem zakończenia naszego zadania projektowego, 7 listopada 2013
roku zostały opublikowane wybrane tablice dotyczące niepełnosprawności. Niestety nie obejmują
ważnych informacji odnoszących się do wszystkich osób niepełnosprawnych, ich gospodarstw i
rodzin w skrzyżowaniu z ważnymi cechami społeczno-ekonomicznymi i rodzajami
niepełnosprawności. Danych tych należy spodziewać się dopiero w roku 2014. Ze względu na
zasadnicze braki spisu i zasięgu, omówione poniżej dane nie mogą być traktowane jako główne i
pełne źródło wiedzy. Postanowiono selektywnie wykorzystać przygotowane wcześniej dane na
bazie wspominanych badań, pozwalające dopełnić obraz

osób niepełnosprawnych. Określone

informacje odnoszą się także do Małopolski, w której realizowane były badania związane z
modułem VI projektu: Genderowy wymiar niepełnosprawności.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2011 r. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało
się na zasadzie dobrowolności – ze względu na specyfikę i wrażliwość tematu. Odpowiedzi
udzielały osoby dorosłe, które wyraziły zgodę na badanie, natomiast na temat dzieci wypowiadali
się rodzice lub opiekunowie. Tak więc według informacji GUS prawie 1,5 mln osób odmówiło
udzielania odpowiedzi (Ludność i gospodarstwa NSP 2011, GUS 2013).
Charakteryzując tę grupę należy wskazać, iż odpowiedzi nie udzieliło 59% mieszkańców
miast oraz

52% kobiet). Wystąpiły także wyraźne braki danych w otrzymywanych

odpowiedziach, co rzutuje na jakość danych4. Zdecydowanie zatem negatywnie należy ocenić ten

3

Projekt realizowany był przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie przy współpracy Instytutu
Psychologii PAN, pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.
4

Dla wybranych tablic wynikowych zostały wyznaczone wskaźniki precyzji (oznaczone jako CV i wyrażone w
procentach) umożliwiające użytkownikom właściwą ocenę danych. Kwestia interpretacji wskaźników precyzji
została szczegółowo omówiona w publikacji „Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Wyniki NSP
2011”
rozdział
I:
Metodologia
spisu
ludności
i
mieszkań
2011
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stan badań nad niepełnosprawnymi w drugiej dekadzie nowego wieku. Można przyjąć hipotezę,
iż odmowa udziału w badaniach może być potraktowana jako swoisty manifest niezgody
niepełnosprawnych wobec braku dostatecznego wsparcia i zaangażowania państwa w pomoc w
ich

funkcjonowaniu

społecznym,

jak

i

ich

rodzin.

(http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf).
Należy wyrazić przekonanie, iż polska statystyka publiczna nie sprostała wymogom
rzetelności i pełności informacji w społeczeństwie nowoczesnym. Wyniki spisowe powinny być
konfrontowane z istniejącymi bazami informacji ZUS czy NFZ. GUS zapowiedział, iż dane będą
korygowane z czasem (upłynęły prawie 3 lata od prowadzenia spisu) i wykonane zostają analizy,
których celem jest zmniejszenie brakujących odpowiedzi (ok. 1940,2 tys.). Nie ulegnie zmianie
liczba

odmów

odpowiedzi

przez

respondentów

(http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf).
GUS informuje zatem, iż zaniżone są odsetki osób niepełnosprawnych w relacji do ogólnej liczby
ludności.
Należy odnotować, iż w porównaniu ze spisem z 2002 r. badanie niepełnosprawności
poszerzono o takie tematy jak: czas trwania ograniczenia zdolności wykonywania zwykłych
czynności życiowych, grupy schorzeń, które powodują ograniczenie zwykłych czynności
życiowych osób.
Raport bazuje na pierwszej odsłonie (7.11.2013) danych o osobach niepełnosprawnych.
Zapowiedziana jest przez GUS publikacja kolejnych zbiorów danych, które umożliwią dalsze
rozpoznawanie sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
Jak już wspomniano, wybrane charakterystyki niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych
będą odnosiły się także do województwa małopolskiego, w którym realizowane były badania w

ww.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htmekty, 9-50. Wybrane tablice dotyczące osób niepełnosprawnych –
wyniki spisu ludności i mieszkań 2011.
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module VI Genderowy wymiar niepełnosprawności. Przybliżamy w ten sposób regionalny
wymiar niepełnosprawności w interesującym nas eksploracyjnie województwie.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W HISTORII POLSKICH SPISÓW POWSZECHNYCH I
STOSOWANE W NICH DEFINICJE
W narodowych spisach powszechnych problematykę niepełnosprawności podejmowano
czterokrotnie (tab.1), przy czym za najpełniejsze, udane badania należy uznać te z roku 2002.
Tak więc problematyka ta nie była zawarta we wszystkich prowadzonych w Polsce spisach.
Warto przypomnieć, iż w pierwszym spisie polskim z 30 września 1921 uwzględniana była
interesująca nas kategoria. Badano ślepych – „zaliczano osoby zupełnie niewidome jak również
takie, które nie potrafią policzyć palców na ciemnym tle już w odległości jednego metra oraz
osoby bez kończyn, względnie bez rąk i nóg. Za te ostatnie uważano osoby pozbawione całej
kończyny lub chociażby jej części (kiści, podramienia, stopy, golenia, uda itp.) (pierwszy
powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921)
http://statlibr.stat.gov.pl/F/D32HXQQBHGLHJMICN5EDC2U9LN4TQSLMDGPLBYBS92GA
V3HM53–25704?func=short–jump&jump=000301.
Od spisu z 1978 roku rozpoczyna się badanie niepełnosprawności prawnej (określanej jako
inwalidztwo), a od spisu z 1988 roku badanie także niepełnosprawności biologicznej. W
pierwszym potransformacyjnym spisie (2002 rok) termin inwalidztwo zastąpiony zostaje
pojęciem niepełnosprawność (prawna i biologiczna). Inwalidztwo było badane przez
oświadczenia ludności o swoim kalectwie lub przewlekłych chorobach ograniczających zdolność
do wykonywania określonych czynności. Inwalidami prawnymi były (są) osoby posiadające
aktualne orzeczenie Komisji Lekarskiej do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia stwierdzające
inwalidztwo określonej grupy (I, II, III) niezależnie od tego, czy na tej podstawie otrzymują rentę
inwalidzką, czy też jej nie otrzymują (Holzer 1999:57). Inwalidami biologicznymi są zaś osoby,
które oświadczyły, że z powodu kalectwa lub przewlekłej choroby mają ograniczoną zdolność
wykonywania podstawowych czynności (właściwych danemu wiekowi), takich jak nauka, praca
zawodowa, prowadzenie gospodarstwa domowego, a dla małych dzieci zabawa. Rozróżniano
dwa stopnie tej niepełnosprawności: całkowite i poważne ograniczenie.
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Tab.1 Narodowe Spisy Powszechne jako źródło danych na temat niepełnosprawności
Lp.

1.

Cechy badane:

stosunek

do

Spisy Powszechne z roku :

reprezentanta/ki–

1921

1931

1950

1960

1970

1978

1988

2002

2011

x

x

x

x

X

X

x

X

Xa

gospodarstwa (pokrewieństwo z
reprezentantem/–ką rodziny
2.

podział na rodziny biologiczne

–

–

–

–

X

–

x

X

Xa

3.

podstawowe

dochodu

–

–

–

–

–

X

x

X

Xa

miejsce zamieszkania, czasowa

x

x

x

x

X

X

x

X

X

źródło

gospodarstwa domowego
4.

nieobecność i obecność
5.

Płeć

x

x

x

x

X

X

x

X

X

6.

data urodzenia, wiek, lub rok

x

x

x

x

X

X

x

X

X

urodzenia
7.

stan cywilny

x

x

–

x

X

X

x

X

X

8.

stan małżeński

x

x

x

x

X

X

x

X

X

9.

miejsce urodzenia/kraj urodzenia

x

x

–

–

Xa

Xa

–

X

X

10.

poprzednie miejsce zamieszkania

–

–

x

x

x

Xa

x

X

X

11.

Czas zamieszkania w obecnym

–

–

–

–

X

Xa

x

X

X

miejscu
12.

Obywatelstwo

x

x

–

–

–

–

–

X

X

13.

Narodowość

x

–

–

–

–

–

–

X

X

14.

Język

x

x

–

–

–

–

–

X

X

15.

Wyznanie

x

x

–

–

–

–

–

–

Xa

16.

Analfabetyzm

x

x

x

x

X

X

–

–

–

7.

poziom wykształcenia

x

x

–

x

X

X

x

X

Xa
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18.

uczęszczanie do szkoły

–

–

x

x

X

X

x

X

Xa

19.

Sieroctwo

x

–

–

–

–

–

–

–

X

20.

inwalidztwo

x

–

–

–

–

–

x

X

Xa

–

–

–

–

–

X

x

X

Xa

biologiczne/niepełnosprawność
biologiczna
21.

inwalidztwo
prawne/niepełnosprawność
prawna

22.

dzietność kobiet

–

–

–

–

–

Xa

xa

Xa

Xa

23 .

przyczyna migracji

–

–

–

–

–

Xa

–

X

Xa

24.

zamierzenia co do przyszłych

–

–

–

–

–

Xa

–

X

Xa

–

–

–

–

–

Xa

–

–

Xa

migracji
charakterystyka

25.

dojazdów

do

pracy i szkół
Cechy

Aktywność zawodowa – osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, status na rynku pracy. Dla

społeczno-

pracujących zbierano informacje dotyczące pracy głównej i pracy dodatkowej, źródło utrzymania

zawodowe

adres i nazwa zakładu pracy/rodzaj działalności, forma gospodarki, charakter zatrudnienia/status

wg

zatrudnienia, zawód wykonywany (stanowisko). Źródło utrzymania ustalano dla poszczególnych

NSP

2011

osób oraz odrębnie dla gospodarstw domowych. Wydzielono ludność posiadającą własne źródło
utrzymania i ludność utrzymywaną. Wyróżniono następujące grupy źródeł utrzymania: dochody z
pracy osobiście wykonywanej niezależnie od charakteru zatrudnienia, inne dochody pochodzące z
własności lub z wynajmu, niezarobkowe źródło utrzymania (w tym emerytury, renty, zasiłki),
pozostałe źródła osobno nie wymienione, pozostawanie na utrzymaniu.

a- badanie metodą reprezentacyjną ; x– oznacza badanie cechy
b- Źródło: Holzer 2003:49; Krywult–Albańska (2012)
Jako wskaźnik emancypacyjny w obszarze niepełnosprawności należy uznać odejście w 2002
roku (co już zaznaczono) od terminu inwalidztwo na rzecz terminu niepełnosprawność. Łacińskie
słowo inavlidus, od którego pochodziło pojęcie inwalida, oznacza: „slaby, chory, bezsilny”, co
generowało określone negatywne konotacje związane z ograniczeniami, barierami co do
rozumienia sprawstwa i kapitału ludzkiego osób z niepełnosprawnościami. W Narodowym Spisie
19

Powszechnym z 2002 roku za osobę niepełnosprawną uznano taką, która posiada odpowiednie
orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub osobę, która takiego orzeczenia nie
posiadała, lecz odczuwalna ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych
dla swojego wieku (zabawa, nauka, praca, samoobsługa). Zbiorowość niepełnosprawnych została
podzielona na dwie grupy:
1. osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały odpowiednie, aktualne
orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony;
2. osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadały orzeczenia, ale
miały (odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania
czynności podstawowych.
Kryterium do zakwalifikowania danej osoby do zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie
było posiadanie: a) aktualnego orzeczenia wydanego przez odpowiedni organ orzekający – dla
osób w wieku 16 lat i więcej, b) uprawnienie do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci
poniżej 16 roku życia tj. urodzonych po 20 maja 1986 r.
W spisie z 2002 roku i 2011 roku dla osób w wieku 16 lat i więcej ustalono trzy stopnie
niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki.
Uwzględniając subiektywną ocenę osób niepełnosprawnych prawnie wyodrębniono
spośród nich dwie grupy: - osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie (posiadały aktualne
orzeczenie i jednocześnie deklarowały całkowite, poważne lub umiarkowane ograniczoną
zdolność do wykonywania czynności podstawowych),- osoby niepełnosprawne wyłącznie
prawnie, posiadały aktualne orzeczenie, natomiast nie deklarowały jakichkolwiek ograniczeń w
wykonywaniu czynności podstawowych dla wieku. Wyodrębniano także spośród ogółu osób
niepełnosprawnych wszystkie osoby według ograniczenia sprawności i jego stopnia niezależnie
czy posiadały orzeczenie prawne ( Ludność..2001 :51, 2013)
Wyodrębnione kategorie są zasadniczo spójne logicznie i metodologicznie z zasadami
stosowanymi w roku 1978 i roku 1988, co umożliwia porównywanie danych (Ludność. Stan i
struktura demograficzno-społeczna 2013: 20–21).
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Tab.2 Wykaz równorzędnych orzeczeń kwalifikujących osobę do grupy osób
niepełnosprawnych prawnie oraz określenie stosowane w klasyfikacji niepełnosprawności/
inwalidztwa prawnego w latach 1988 i 2002
Spis
Stopień

2002

1988

Rodzaj orzeczenia równorzędnego

Grupa

niepełnosprawności

inwalidzka

znaczny



Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

I



I grupa inwalidzka

inwalidzka



Orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w
gospodarstwie

rolnym

z

uprawnieniem

do

grupa

zasiłku

pielęgnacyjnego
umiarkowany

Lekki



Całkowita niezdolność do pracy

II



II grupa inwalidzka

inwalidzka



III grupa inwalidzka

III



Częściowa niezdolność do pracy

inwalidzka



Celowość przekwalifikowania zawodowego



Orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w
gospodarstwie

rolnym

bez

uprawnienia

do

grupa

grupa

zasiłku

pielęgnacyjnego

Źródło: Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna 2013: 20–21, GUS,Warszawa
Tablice dotyczące osób niepełnosprawnych z 2011 roku zawierają informacje m.in. o liczbie i
strukturze tych osób według rodzaju niepełnosprawności, czasu jej trwania, schorzeniach, płci i
wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego prawnego, poziomu wykształcenia, źródeł
utrzymania

oraz

aktywności

ekonomicznej

(http://www.stat.gov.pl/

gus/5840_14076_PLK_HTML.htm)5.
5

Jest to pierwsza część z przewidzianego pełnego zestawu tablic z obszaru niepełnosprawności opracowanych w
oparciu o wyniki NSP 2011. Kolejne tablice z tego zakresu dotyczące charakterystyki gospodarstw domowych i
rodzin z osobami niepełnosprawnymi będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej GUS.

21

Pomimo że dane o niepełnosprawności są niedoszacowane, odnoszą się jednak generalnie
do dużej grupy osób niepełnosprawnych, dlatego te charakterystyki należy poznać i analizować,
aby móc dalej prowadzić badania i pomóc rozwiązywać problemy ich integracji na rynku pracy i
w społeczeństwie. Prezentowane fakty, wyrażone liczbowo to swoiste drzwi, poprzez które
możemy socjologicznie i demograficznie oglądać grupy niepełnosprawnych i realizować
pogłębione badania jakościowe. W naszej analizie zwracamy uwagę na rodzajowe różnice w
niepełnosprawności, starając się odkryć, co znaczy, że „niepełnosprawność ma płeć”.
LICZBA

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I

ICH

CHARAKTERYSTYKI

W

ŚWIETLE DANYCH SPISOWYCH
W tabeli 3 przedstawione zostają najważniejsze dane o liczbie niepełnosprawnych w
przeprowadzanych spisach. Ze względu na poważne braki w NSP 2011 nieuprawnione wydaje
się badanie dynamiki wzrostu i zmian w poszczególnych kategoriach niepełnosprawności.
Zauważyć należy, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa, wzrostem zewnętrznych
przyczyn niepełnosprawności (urazy, wypadki) zaprezentowane dane mogą tylko pokazywać
pewne zjawiska, dominujące trendy, jednakże nie można ich uogólnić na całą populację. Liczba
niepełnosprawnych liczba niepełnosprawnych nie maleje, ale rośnie6. Odnotować należy jednak
poważny wzrost tej liczby osób w porównaniu z rokiem 1978 i znaczne różnice między płciami
(feminizacja niepełnosprawności ok. 53%). Zdecydowanie przeważają osoby, które są spełniają
biologiczne i prawne kryteria niepełnosprawności i taki trend będzie się utrzymywać.
Tab.3 Najważniejsze dane o osobach niepełnosprawnych w Polsce w świetle spisów: 1978,
1988, 2002 i 2011 w tys.
Wyszczególnienie

Ogółem
1978

1988

2002

2011

Ogółem

2485,0

3735,5

5456,7

4697,0

Mężczyźni

1186,2

1736,3

2568,2

2166,9

6

Według danych GUS dotyczących stanu zdrowia Polaków z 2009 roku liczbę niepełnosprawnych szacowano na ok.
9 mln, zaś według metodologii Eurostatu wynosiła ona 8,1 mln. (STAN ZDROWIA Ludności Polski w 2009 r.; GUS
2011 www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_HTML.htm).
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Kobiety

1298,8

1999,2

2888,5

2530,1

Liczba osób niepełnosprawnych na 1000 ludności

71

99

143

122

1928,6

3258,4

4450,1

3131,5

w tym prawnie i biologicznie

–

–

–

2652,0

O znacznym stopniu niepełnosprawności

301,4

537,4

1064,8

833,1

O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

866,2

1368,3

1426,7

1 015,0

O lekkim stopniu niepełnosprawności

750,9

1343,6

1571,7

613,9

O nieustalonej treści

–

–

251,9

78,7

10,2

9,0

135,1

111,3a

Niepełnosprawne biologicznie

556,4

477,1

1006,6

1565,6

Z całkowitym ograniczeniem sprawności

120,8

73,6

124,0

81,6

Z poważnym ograniczeniem sprawności

435,5

403,5

882,6

384,5

Umiarkowanym ograniczeniem sprawności

–

–

–

1 099,4

Według kategorii niepełnosprawności
Niepełnosprawne prawnie:

W wieku 0–15 lat z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego
(orzeczeniem niepełnosprawności w 2011)

Źródło:http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/osoby_niepelnosprawne_oraz_ich_gospodarst
wa_domowe_2002_cz_1_osoby_niepelnosprawne.pdf 1 978 i 1988 r. były to osoby w wieku
0–14 lat z orzeczoną grupą inwalidztwa.
a- w NSP 2011 podawana i informacja o orzeczeniu niepełnosprawności; b – liczba osób
niepełnosprawnych tylko prawnie liczyła 479, 4 tys.
Odnieśmy się do najważniejszych danych spisowych z 2011 roku i krytycznie je
zanalizujmy. W świetle danych NSP 2011 liczba niepełnosprawnych wyniosła 4697,5 tys., a roku
2002 (NSP 2002) 5456,7 tys. Odsetek osób niepełnosprawnych w ogóle ludności wyniósł
12,9% w 2011 roku, wobec 14,3% w 2002 roku. W tym 4,1% stanowiły osoby
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niepełnosprawne wyłącznie biologicznie, 6,9% niepełnosprawne biologicznie i prawnie i 1,2%
niepełnosprawne wyłącznie prawnie (Ludność i gospodarstwa domowe 2011). Z historii danych
spisowych wynikałoby iż, liczba osób niepełnosprawnych na 100 osób wynosiła w 1978 r.– 0,7;
w 1998 r.– 1,0; w 2002r.– 14,3 . W roku 2011 na każde 100 osób w Polsce przypada 12,2
niepełnosprawnych, 11,6 na 100 mężczyzn i 12,7 na 100 kobiet. Natomiast w miastach wskaźnik
ten wynosi 12,9, a na wsi 11,1
Rys. 1 Osoby niepełnosprawne wg stopnia niepełnosprawności w latach 2002 i 2011
Ogółem osoby niepełnosprawne

Kobiety

Mężczyźni

Niepełnosprawni prawnie

Niepełnosprawni wyłącznie biologicznie
Tysiące

6 000

5 457
4 697

5 000
4 000

3 213

3 018

3 000
2 244
1 679

2 000
1 000

2002

2011

2002

Ogółem

2011
Miasto

2002

2011
Wieś

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm;NSP 2011
W wyniku zastosowania znamiennej metodologii i uznania za wrażliwe społecznie pytanie o
niepełnosprawność zauważamy spadek liczby niepełnosprawnych aż o 14% ogółem, mężczyzn
(16%), kobiet (12%), oraz według rodzaju niepełnosprawności.
Liczba kobiet niepełnosprawnych wynosiła 2 530,4 tys. ( 2888,5 – 2002 r.), zaś mężczyzn
2167,1 (2888,5 tys. 2002). Zatem odsetek kobiet niepełnosprawnych wynosił 13,5%, a mężczyzn
12,3%.
Biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności – liczba niepełnosprawnych prawnie
wyniosła 3 131,0 tys. (2002 r.– 4 450,1 tys.), a niepełnosprawnych biologicznie 1 565,6 tys.
(2002 r.– 1 006,6 tys.). W ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych odsetek osób
niepełnosprawnych prawnie wyniósł 66,7%, niepełnosprawnych tylko biologicznie 33,3%, zaś
odsetek niepełnosprawnych prawnie i biologicznie 56,5%. W miastach ogólna liczba
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niepełnosprawnych liczyła 3 018,0 tys. i udział w niej niepełnosprawnych prawnie wyniósł
69,2%, niepełnosprawnych tylko biologicznie 30,8%

a niepełnosprawnych prawnie i

biologicznie 57,5%. Na wsi natomiast liczba niepełnosprawnych wynosiła 1 679,0 tys., przy
czym niepełnosprawni prawnie stanowili 62%,a niepełnosprawni biologicznie 38%. Odsetek
niepełnosprawnych prawnie i biologicznie w ogólnej liczbie niepełnosprawnych wyniósł 55%.
Dane pokazują więc, że większość polskich niepełnosprawnych spełnia jednocześnie kryteria i
prawne i biologiczne definiowania niepełnosprawności. Wskazuje się w świetle interpretacji
GUS, iż na spadek liczby osób niepełnosprawnych prawnie (rys.1) w porównaniu z rokiem 2002
wpływ miały zmiany w przepisach prawnych i zaostrzenie przepisów dotyczących przyznawania
rent z tytułu niezdolności do pracy i podobnych świadczeń (spadek na wsi o prawie 40%, a
miastach o 20% ). Podkreśla się (Wyniki NSP 2002:65), iż największy spadek –ponad
trzykrotny– obserwowany jest w grupie osób niepełnosprawnych tylko prawnie, tzn., takich,
które określiły, że posiadają odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony,
ale nie odczuwają żadnych ograniczeń do wykonywania zwykłych czynności życiowych
związanych z wiekiem (Wyniki NSP 2002:65). Zauważa się także (o ponad 50% w stosunku do
roku 2002) wzrost liczby osób niepełnosprawnych tylko biologicznie (nie posiadają orzeczenia,
ale ich subiektywna ocena wskazywała, że odczuwały poważne ograniczenia w zdolności do
wykonywania czynności podstawowych.
Zwróćmy uwagę na regionalny wymiar niepełnosprawności. Najwyższymi wskaźniki
niepełnosprawności charakteryzują się woj. lubuskie (16, 7%), lubelskie (14,3%), warmińsko–
mazurskie

(13,6%),

dolnośląskie

(13,2%).

Wysokie

wskaźniki

niepełnosprawności

odzwierciedlają z jednej strony kondycję zdrowotną ludności, a z drugiej strony powiązane są ze
strukturą ludności wg wieku (starość demograficzna) i feminizacją poszczególnych regionów
Polski.
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Rys. 2 Częstość występowania niepełnosprawności według miejsca zamieszkania i
województw w świetle NSP 2011

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm; NSP 2011; Obliczenia
własne
Tak więc spośród 16 województw 2 charakteryzują się najwyższym natężeniem
niepełnosprawności
zachodniopomorskie,

(lubskie,

lubelskie),

kujawsko–pomorskie,

8

wysokim

pomorskie,

(dolnośląskie,

wielkopolskie,

warmińsko–mazurskie,

łódzkie,

świętokrzyskie), 5 średnim (opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie) i jedno
niskim, którym jest województwo Mazowieckie. Najwyższe wskaźniki niepełnosprawności
występują w miastach województwa lubuskiego (17,5%), lubelskiego (14,5%), dalej łódzkiego
(14,6%), warmińsko–mazurskiego (14,2%). Również w tych wymienionych województwach
występują wysokie wskaźniki niepełnosprawności na wsi (lubuskie 15,3%, lubelskie 14,1%, dalej
warmińsko–mazurskie 12,6%).
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Rys.3 Częstość występowania niepełnosprawności według płci i miejsca zamieszkania w
świetle NSP 2011

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Zwracają uwagę wyraźne różnice w przestrzennej lokalizacji niepełnosprawności ze względu
na płeć i region zamieszkania. Nie ma województwa, w którym poziom niepełnosprawności
wśród kobiet byłby niższy od poziomu niepełnosprawności mężczyzn. Przeciętnie różnice
między płciami wynoszą do 2 punktów procentowych. Występuje więc zjawisko feminizacji
niepełnosprawności, które nakazuje zwracanie uwagi na głos i potrzeby tej grupy kobiet w
powiązaniu z przynależnością ich do odpowiednich grupą wieku.
Analizując natężanie niepełnosprawności w Polsce według płci zwróćmy uwagę na dane
ogólne i według płci, które generujemy z „Diagnozy Społecznej 2011”. Dane te nie pokrywają
się w pełni z danymi ostatniego Spisu, choć oba badania były przeprowadzane na próbach
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reprezentatywnych. Najwyższym poziomem niepełnosprawności cechuje się województwo
lubuskie (19%; podobnie jak w NSP 2011), i co zaskakujące na względnie wysokim poziomie
natężenia niepełnosprawności (12–14%) są województwo wielkopolskie, kujawsko–pomorskie,
dolnośląskie, małopolskie i świętokrzyskie, które nie pojawiły się na tym miejscu w NSP 2011.
Odsetki te w odniesieniu do takich województw jak: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko–
pomorskie są znacznie wyższe niż te ukazane w NSP 2011. Zaskakujące jest, iż w 9
województwach wskaźnik niepełnosprawności wśród mężczyzn jest wyższy niż wśród kobiet,
podczas gdy jak pamiętamy w NSP 2011 nie było województwa, w którym poziom
niepełnosprawności kobiet nie byłby wyższy od poziomu niepełnosprawności mężczyzn. I tak
województwami, w których uwidacznia dość wyraźna się maskulinizacja niepełnosprawności są
woj.: kujawsko–pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie. W samym województwie
lubuskim różnica między wskaźnikami niepełnosprawności w omawianych badanych wynosi
pond 3%.
Podniesione różnice między różnymi rodzajami badań nie sprzyjają jednolitości ustaleń.
Możemy także powiedzieć o swoistej „konfuzji statystycznej”, którą jest brak pewności
informacji, zwłaszcza przy ogłoszeniu przez GUS deficytów badaniu niepełnosprawności.
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Rys.4 Natężenie niepełnosprawności w Polsce ogółem, wg płci i miejsca zamieszkania w
świetle danych „Diagnozy Społecznej” z 2011 roku

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011; obliczenia własne
Na 100 mieszkańców województwa małopolskiego przypada ok. 12 osób niepełnosprawnych.
Najwyższy odsetek niepełnosprawnych przypada na powiat: olkuski gorlicki, chrzanowski,
krakowski, wielicki

7

i proszowicki. Samo miasto Kraków koncentruje aż 27% ogółu

niepełnosprawnych całego województwa małopolskiego.

7

Znaczna część naszych badanych w module VI : Genderowy wymiar niepełnosprawności pochodziła z powiatu
wielickiego i suskiego.
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Tab. 3 Niepełnosprawni w woj. małopolskim według powiatów w 2011 roku
Ogółem

Niepełnosprawni
na 100 mieszkańców

W

niepełnosprawnych
województwa

Małopolskie

394309

11,8

100,0

Bocheński

10336

11,2

2,6

Brzeski

10377

8,2

2,6

Chrzanowski

16530

12,9

4,2

Dąbrowski

5811

9,8

1,5

Gorlicki

14706

13,5

3,7

Krakowski

33750

12,7

8,6

Limanowski

12992

10,1

3,3

Miechowski

5827

11,6

1,5

Myślenicki

11318

9,2

2,9

Nowosądecki

19834

9,4

5,0

Nowotarski

16113

8,5

4,1

Olkuski

16073

14,0

4,1

Oświęcimski

17584

11,3

4,4

Proszowicki

5319

12,1

1,3

Suski

8557

10,2

2,2

Tarnowski

17928

9,0

4,5

Tatrzański

5733

8,4

1,4

Wadowicki

15645

9,9

4,0
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ogóle

Wielicki

14145

12,1

3,6

Kraków

107460

14,2

27,2

Nowy Sącz

11361

13,5

2,9

Tarnów

16910

15,0

4,3

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
W świetle danych „Diagnozy Społecznej” odsetek osób niepełnosprawnych wynosi 11,3%.
Najwyższy odsetek wśród niepełnosprawnych, niezależnie od płci posiada orzeczenie ZUS i
ZOnN.
Tab. 4 Niepełnosprawni według rodzaju orzeczenia i płci świetle „Diagnozy Społecznej”
2011
Niepełnosprawność wg orzeczenia

Polska

Płeć

Ogółem

mężczyzna

kobieta

pozostałe przypadki

0,3%

0,3%

0,3%

orzeczenie ZUS

7,5%

7,2%

7,3%

orzeczenie ZOoN

1,9%

1,9%

1,9%

orzeczenie ZUS i ZOoN

0,6%

0,6%

0,6%

oświadczenie

0,7%

0,9%

0,8%

niepełnosprawność dzieci

0,4%

0,3%

0,4%

88,6%

88,7%

88,7%

do 16 r.ż.
osoba pełnosprawna

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011
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KATEGORIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I CECHY DEMOGRAFICZNE
Przyjrzyjmy się wybranym kategoriom niepełnosprawności z odczuwaniem

ograniczenia

sprawności w podziale na płeć (tab.5). Jak już pokazano, zdecydowaną większość
niepełnosprawnych stanowią osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie (56,5%), przy czym
nieco więcej jest mężczyzn (60,5%) niż kobiet (53%), którzy deklarowali umiarkowane
ograniczenie sprawności. Wśród zbiorowości osób niepełnosprawnych tylko biologicznie
(33,3%) wyraźnie przeważają kobiety (37,4%) nad mężczyznami (28,6%), i deklarowane jest
niezależnie od płci jest umiarkowane ograniczenie sprawności. Wśród osób niepełnosprawnych
tylko prawnie (10,2%) wskazywane są dwa w zasadniczo równym natężeniu stopnie
niepełnosprawności: lekki (4,0%) i umiarkowany (3,7%). Nieznacznie częściej na te stopnie
niepełnosprawności wskazują mężczyźni niż kobiety. Natomiast niepełnosprawni do 15 lat z
orzeczeniem niepełnosprawności liczą ok. 0,5%.
Tab. 5 Kategorie niepełnosprawności w świetle NSP 2011 według odczuwania
niepełnosprawności
Kategorie niepełnosprawności

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

4 697 048

2 166 911

2 530 136

Osoby niepełnosprawne prawnie

3 131 456

1 546 928

1584528

Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie w ogóle

56,5

60,5

53,0

Odczuwające ograniczenie sprawności

10,4

11,2

9,7

Całkowite

15,1

15,8

14,4

Poważne

31,0

33,5

28,9

10,2

10,8

9,7

Znacznym

1,3

1,3

1,3

Umiarkowanym

3,7

3,9

3,6

Lekkim

4,0

4,3

3,8

Razem

niepełnosprawnych:

umiarkowane

Osoby niepełnosprawne tylko prawnie
O stopniu
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Osoby niepełnosprawne tylko biologicznie:

33,3

28,6

37,4

Całkowite

1,7

1,4

2,0

Poważne

8,2

6,7

9,5

Umiarkowane

23,4

20,6

25,8

W wieku 0–15 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności:

0,5

0,6

0,4

Odczuwające ograniczenie sprawności

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm;NSP 2011; w 2001 roku
wprowadzona zostaje umiarkowane ograniczenie sprawności; obliczenia własne
Rysunek 5 ilustruje odczuwanie niepełnosprawności wśród ogółu osób niepełnosprawnych.
Rys. 5 Osoby niepełnosprawne ogółem według odczuwania niepełnosprawności
Posiadające całkowite ograniczenie sprawności

Posiadające poważne organiczenie sprawności
Posiadające umiarkowane ograniczenie sprawności
Nieodczuwające ograniczeń
10%

12%

23%

55%

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm;NSP 2011; obliczenia
własne
Prawie co drugi (1,8) niepełnosprawny wskazuje na umiarkowane ograniczenie sprawności, co
czarty (4,3) na poważne ograniczenie, co ósmy (8,3) na całkowite ograniczenie sprawności, zaś
co dziesiąty nie odczuwa ograniczeń. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych prawnie (3
131,5 tys.) całkowite orzeczenie niepełnosprawności deklarowało 16% badanych, 23%
ograniczenie poważne, umiarkowane 46,5% i nieodczuwający ograniczeń 15,3%. W miastach
odsetki te odpowiednio wynosiły: !4,6%, 22%. 46,5% i 17,0%. Wynika zatem, iż zbiorowość
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niepełnosprawnych na wsi nieco częściej cechuje się wyższym wskaźnikiem całkowitego
ograniczenia niepełnosprawności niż zbiorowość niepełnosprawnych w miastach oraz niższym
natężeniem nieodczuwania ograniczeń. Niepełnosprawni w miastach wskazują natomiast częściej
niż niepełnosprawni na wsi poważne ograniczenia sprawności. Osoby niepełnosprawne tylko
biologicznie w 70% charakteryzuje umiarkowany poziom ograniczenia sprawności ( zarówno w
miastach (72% jak i na wsi 70%), a dalej poważny 25% i całkowity 5,2%. Charakterystyczny jest
brak wyraźnych zróżnicowań pomiędzy miejscem zamieszkania. Rysunek.6 ilustruje odczuwanie
niepełnosprawności wśród ogółu niepełnosprawnych z uwzględnieniem płci.
Rys. 6 Osoby niepełnosprawne ogółem według płci oraz stopnia jej odczuwania

54,05%

60,00%
50,00%
40,00%

Mężczyźni

30,00%
20,00%

Kobiety

22,48%
12,62%

10,85%

10,00%
0,00%
całkowite

poważne

umiarkowane

Osoby niepełnosprawne posiadające
ograniczenia sprawności

Nieodczuwające
ograniczeń

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm;NSP 2011
W zakresie odczuwania ograniczenia niepełnosprawności badania spisowe nie stwierdzają
istotnych różnic między płciami. Choć należy wskazać, iż nieznacznie częściej całkowite
ograniczenie sprawności odczuwają mężczyźni niż kobiety.
Kolejną ważną cechą jest scharakteryzowanie wieku polskich niepełnosprawnych, co wydaje
się kluczowe w budowie polityk dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Polscy niepełnosprawni częściej przynależą do starszych niż młodszych grup wieku. Według
uzyskanych danych najczęściej należą do najstarszej grupy wieku – tj. powyżej 60 lat – 53% ,
przy czym zdecydowanie częściej „niepełnosprawność w starości” dotyczy kobiet (59%) niż
mężczyzn (47%). Potrzeby i konsekwencje starości osób niepełnosprawnych będą z całą mocą
napierać na wytyczanie ram polityk publicznych, podobnie jak ogólny proces starzenia się
demograficznego całego społeczeństwa polskiego. W świetle teorii przejścia epidemiologicznego
nadciąga era chorób ( także niepełnosprawności) związanych z wiekiem podeszłym, znamienna
dla społeczeństwa nowoczesnego (Okólski 2004: 139).
Tab. 5 Osoby niepełnosprawne ogółem według wieku wg NSP 2011
Wyszczególnienie

Grupy wieku
0–14

15–19

20–39

40–59

60 i więcej

3,6

1,7

9,3

31,9

53,5

Mężczyźni

4,7

2,1

11,4

35,2

46,7

Kobiety

2,6

1,3

7,6

29,1

59,3

Ogółem

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; Obliczenia własne
Zauważyć należy, iż niepełnosprawność ma twarz starszej kobiety, co wynika z
demograficznego procesu, jakim jest feminizacja starości i wzrost w tej grupie wieku m.in.
chorób

zwyrodnieniowych,

niepełnosprawności

wieku

starczego.

Co

trzecia

osoba

niepełnosprawna należy do grupy wieku 40–49, co 11 do grupy wieku 20–39 lat, co 28 do
najmłodszej grupy (0–14 ) i co 59 do grupy 15–19 lat. Warto podkreślić, iż mężczyźni (0-19 lat
6,8% i 20-39 lat -11,4%) nieco częściej niż kobiety (odpowiednio 3,9%; 7,6%) przynależą do
najmłodszych i młodszych grup wieku. Liczba kobiet niepełnosprawnych w wieku
reprodukcyjnym wynosi 418,9 tys., co stanowi ok. 17% ogółu kobiet niepełnosprawnych, 23% z
nich jest niepełnosprawnych i biologicznie i prawnie.
Charakteryzując osoby niepełnosprawne według wieku ekonomicznego należy wskazać, iż
zasadniczo niezależnie od kategorii niepełnosprawności najczęściej znajdują się oni wieku
produkcyjnym (18–59/64 – 49%), a szczegółowiej w wieku niemobilnym ekonomicznie (45–
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59/64 lata – 72%) oraz w wieku poprodukcyjnym (47%). W wieku przedprodukcyjnym znajduje
się ok. 5%. Wiek jako kategoria obiektywna będzie rzutować na osadzanie niepełnosprawnych na
rynku pracy. Pojawiają się wyraźne różnice między płciami w przynależności do tych grup
wieku. Dane te wskazują, iż 62% mężczyzn przynależy do wieku produkcyjnego, podczas gdy
odsetek ten dla kobiet wynosi 37%. Biorąc dalej podział wieku na mobilny i niemobilny
ekonomicznie widzimy, iż obie płcie zdecydowanie częściej przynależą do wieku niemobilnego
ekonomicznie. Zdecydowanie więcej jest takich kobiet (59,3%) niż mężczyzn (32,2%), co wiąże
się ze wspomnianym faktem feminizacji starości, dłuższym trwaniem życia kobiet niż mężczyzn.
Tab. 6. Niepełnosprawni według ekonomicznych grup wieku, płci, kategorii
niepełnosprawności
Kategorie niepełnosprawności

Ogółem

Ekonomiczne grupy wieku
Przed-pro-

Produkcyjny

Popro-

-dukcyjny

du-kcyjRazem

Mobilny

Niemobilny

ny

OGÓŁEM
OGÓŁEM

4697,0

4,6

48,6

27,5

72,5

46,8

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE

3131,5

5,3

54,3

27,7

73,3

40,4

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE I

2652,0

5,2

53,4

27,5

72,5

41,4

MĘŻCZYŹNI

2166,9

5,9

61,9

26,0

74,0

32,2

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE

1546,9

6,4

65,7

25,8

74,2

28,0

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE I

1311,9

6,2

65,1

25,8

74,2

28,7

2530,1

3,5

37,2

29,8

70,2

59,3

BIOLOGICZNIE
PŁEĆ

BIOLOGICZNIE
KOBIETY
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE

1584,5

4,3

43,3

30,5

69,5

52,5

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE I

1340,1

4,1

42,0

30,2

69,7

53,9

BIOLOGICZNIE

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm. ; obliczenia własne
Szczególnie interesujące jest badanie stanu cywilnego osób niepełnosprawnych według
kategorii niepełnosprawności według płci. Warto podkreślić, że od spisu 2002 badany jest stan
cywilny prawny i faktyczny, a więc uwzględnienia się według deklaracji fakt życia w związkach
partnerskich. Brak jeszcze takich danych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, choć
zauważa się w skali całego społeczeństwa wzrost kohabitacji we wszystkich grupach wieku i
płci. Dane spisów odzwierciedlają zasadniczo ogólnopolską strukturę według stanu cywilnego,
bowiem tak jak w populacji całego kraju wśród osób niepełnosprawnych dominują przynależący
do stanu małżeńskiego (54%), dalej wdowiego (24%), wolnego (15%) i na końcu tej gradacji
znajdują się osoby rozwiedzione (6,5%). Generalnie według danych z 2002 roku w związkach
żyło 59,3%, w związku małżeńskim 58,2% osób niepełnosprawnych. W ostatnim spisie ten
odsetek jest niższy, wynosi 54,5% i w porównaniu z rokiem 1988 w roku 2002 odnotowano
spadek osób żonatych/zamężnych. W tej zbiorowości stosunkowo dużą grupę stanowią osoby
stanu wdowiego, przede wszystkim wysoki jest udział wdów. Znamienne iż rodzaj
niepełnosprawności biologicznej uwydatnia tę kategorie osób. Uwidaczniają się znaczne różnice
w strukturze według stanu cywilnego i płci. Mężczyźni znajdują się częściej w stanie małżeńskim
(statystycznie co 1,5-ty) niż kobiety (statystycznie prawie co druga), kobiety zaś częściej niż
mężczyźni w stanie wdowim. Według danych spisu prawie co trzecia niepełnosprawna kobieta
jest wdową, przeszło co dziewiąta panną i prawie co piętnasta rozwiedzioną. W okresie
międzyspisowym zauważamy wzrost tej ostatniej kategorii niepełnosprawnych, co wiąże się
generalnie ze wzrostem liczby rozwodów Polsce w różnych grupach wieku i różnym stażem
małżeńskim. Badaniu winny być poddane przyczyny rozwiązania małżeństwa i wpływu
niepełnosprawności na satysfakcję /dyssatysfakcję małżeńską.
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Tab. 7 Niepełnosprawni wieku powyżej 15 lat według stanu cywilnego (w %) –NSP 2011 i
2002
Wyszczególnienie

kawaler,

żonaty,

wdowiec,

rozwiedziony,

panna

zamężna

wdowa

rozwiedziona

Spis 2011 ogółem

15,3

54,5

23,8

6,4

Spis 2002 ogółem

13,9

58,2

21,5

4,5

Osoby niepełnosprawne prawnie

17,8

55,5

19,8

6,9

18,0

54,8

20,4

6,8

Osoby niepełnosprawne biologicznie

10,4

52,5

31,5

5,6

Kobiety ogółem

11,1

45,0

37,1

6,7

Mężczyźni ogółem

20,3

65,8

7,9

6,0

Osoby

niepełnosprawne

prawnie

i

biologicznie

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Znajdowanie się w stanie małżeńskim może stanowić ważne źródło wsparcia i rozwiązywania
problemów doświadczanych przez osoby niepełnosprawne, choć należy mieć świadomość, że
taka perspektywa myślenia jest zbytnio idealistyczna i optymistyczna. Pojawia się także pytanie,
czy osoby pozostające poza związkami małżeńskimi odczuwają deficyty w zakresie wsparcia,
troski, opieki, świadczenia im pomocy. Brak jest jak na razie danych NSP 2011 o rodzinach osób
niepełnosprawnych, ich gospodarstwach, a także charakterystyce tych osób w gospodarstwach
zbiorowych.
Interesujące jest przedstawienie danych na temat struktury wykształcenia niepełnosprawnych,
zwłaszcza, że wpływ na ich poziom świadomości edukacyjnej, ich rodzin mogą mieć
demokratyczne i emancypacyjne potransformacyjne zmiany, wyrażające się stopniowym
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likwidowaniem barier architektonicznych, tworzeniem szkół otwartych na „inność”, ogłoszeniem
roku 2003 i 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych, a także wzrostem liczby kampanii na rzecz
równego traktowania. Odnotować należy metodologiczne zmiany badania wykształcenia w
spisach (konsekwencja reformy edukacyjnej z 1999 roku), dlatego porównanie danych może być
trudne. I tak w NSP 1988 wykształcenie badano dla ludności w wieku 15 lat i więcej, zaś w NSP
2002 i 2011 dla osób w wieku 13 lat i więcej.
Tab. 8 Osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia, i wieku 13 lat i więcej w %;
NSP 2002 i 2011
Poziom wykształcenia
dyplom

policealne

średnie

ukończenia

zasadnicze

gimnazjalne

podstawowe

podstawowe
nieukończone i

zawodowe

kolegium

Ogółem

wyższe

bez
wykształcenia

NSP

7,6

0,2

2,1

25,8

–

21,2

26,0

1,6

32,7

4,1

100,0

2011
NSP

4,1

–

22,0

–

44,0

8,9

100,0

2002

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Jak pokazują dane spisowe wzrasta poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych, co
należy uznać za czynnik silnie emancypujący te zbiorowości. Zauważalne są zmiany wyrażające
się wzrostem najwyższego poziomu wykształcenia tj. podniesienie się o 4 punkty procentowe
odsetka osób z wyższym wykształceniem (z 4% do ok. 8%) oraz ze średnim i policealnym – z
21% (2002r.) do 28%. Jednak odsetek osób z wyższym poziomem wykształcenia jest stosunkowo
niewielki biorąc po uwagę, iż w skali całego kraju wynosi on 17%, a w odniesieniu do poziomu
średniego i policealnego 32%. Warto odnotować, iż liczba osób niepełnosprawnych ze stopniem
co najmniej doktora wynosi 13 059. Obserwowany jest wzrost liczby niepełnosprawnych
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posiadających wykształcenie zawodowe (26%). Zamienny jest spadek osób z wykształceniem
najniższym tj. podstawowym (33%) i bez wykształcenia (4%).
Rys. 7 Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia w świetle
NSP 2011
wyższe

dyplom ukończenia kolegium

policealne

średnie

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne

podstawowe

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

2%

4%

8%

32%
26%

2%

26%

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Na bazie przedstawionych danych można stwierdzić, iż mężczyźni legitymują się lepszym
wykształceniem niż kobiety. I tak według danych NSP 2002 wykształcenie ponadpodstawowe
posiadało ponad 55 % mężczyzn i tylko 43% kobiet.
Tab. 9 Struktura wykształcenia osób niepełnosprawnych według płci w świetle NSP 2002 i
NSP 2011 w %

1,24

24,19

34,54

1,83

26,95

3,01

kobiety

7,14

0,23

2,83

27,17

18,76

1,36

37,58

4,94

Pod.

Nieukończone i

bez

wykształcenia
podstawowe

gimnazjalne

0,08

ukoń.

Zasadnicze

średnie

8,17

NSP 2011

40

zawodowe

policealne

Dyplom

kolegium

mężczyźni

Płeć

wyższe

Spisy

NSP 2002

mężczyźni

5,05

–

20,45

29,15

–

38,6

6,65

kobiety

3,23

–

21,85

14,75

–

49,0

11,15

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Jeśli idzie o liczbę legitymujących się stopniem doktora to zdecydowanie przeważają
mężczyźni (8110) nad kobietami (4949). Występuje tutaj wyraźna dysproporcja rodzajowa w
osiąganiu tej cennej wartości. Wyjaśnianie różnic w poziomie wykształcenia winno być
podejmowane w badaniach tematycznych z odszukaniem odpowiedzi jak gender – konstrukt
społeczno-kulturowy oddziałuje

na szanse edukacyjne i lokowanie się na rynku pracy,

korzystanie z różnych sfer życia i dóbr publicznych.
Rys. 8 Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej według płci i wykształcenia
dyplom ukończenia kolegium

policealne

średnie

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne

podstawowe

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

26,95%
3,01%

1,24%

0,08%

KOBIETY

1,83%

8,17%

4,94%

1,36%

2,83%

0,23%

7,14%

18,76%

24,19%

27,17%

34,54%

37,58%

wyższe

MĘŻCZYŹNI

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; Obliczenia własne
Liczba osób kontynuujących naukę według danych spisowych wyniosła 159,0 tys. Naukę
kontynuowało nieco więcej mężczyzn (53%) niż kobiet (47,3%). Obserwuje się wyraźne
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przestrzenne zróżnicowanie w kontynuowaniu edukacji przez osoby niepełnosprawne. I tak
naukę kontynuowało aż 65% tych osób w miastach i tylko 37% na wsi. Udział kobiet ze wsi
kontynuujących naukę w ogólnej liczbie osób kontynuujących naukę wyniósł zaledwie 17%, a
kobiet z miast 50%. Dane te dokumentują różnice rodzajowe w dostępie do nauki.
Tab. 10 Osoby niepełnosprawne kontynuujące naukę w wieku 13 lat i więcej według płci w
%
Wyszczególnienie

Razem

13–14

15–19

20–24

25–29

osoby

lat

i

więcej

w tys.
Ogółem

30

159,0

19,3

43,4

21,0

5,5

10,8

Mężczyźni

83,7

21,4

46,4

19,7

5,1

7,3

Kobiety

75,3

17,0

40,0

22,3

6,0

14,7

niepełnosprawne

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Im starsza grupa wieku tym mniej osób kontynuujących edukację. W ramach tej grupy 15%
kobiet kontynuuje edukację w porównaniu do 7% mężczyzn. W młodszych grupach wieku
przewagę mają mężczyźni.
Tab. 11 Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej kontynuujące naukę według
ograniczenia niepełnosprawności i poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia w %

Osoby
niepełnosprawne
Ogółem

wyższe

W tys.

średnie i

zasadnicze

policealne

zawodowe

gimnazjalne

podstawowe

Podstawowe
nieukończone
i

bez

wykształcenia
Ogółem

159,0

9,1

20,8

2,8

26,0

33,0

8,3

Posiadające

136,9

8,3

20,0

2,8

26,4

33,7

8,8

12,4

3,8

11,0

1,2

22,1

35,9

26,1

ograniczenie
sprawności:
całkowite
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poważne

20,0

6,2

16,4

2,4

24,9

38,2

11,9

umiarkowane

104,5

9,2

21,7

3,1

27,2

32,5

6,2

Nieodczuwające

22,3

14,2

25,9

2,4

23,4

29,3

4,8

ograniczeń
sprawności

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_i_gospodarstwa_domowe_NSP2011.pdf;
Ograniczenia sprawności wyraźnie wpływają na kontynuowanie nauki. Osoby posiadające
ograniczenia

sprawności

najczęściej

legitymują

się

wykształceniem

gimnazjalnym

i

podstawowym (60%), przy czym wskaźnik ten dla osób z całkowitym ograniczeniem sprawności
wynosi 58%, z poważnym ograniczeniem sprawności – 63% i umiarkowanym ograniczeniem
sprawności – 59,7%. Odsetek posiadających wykształcenie co najmniej średnie najniższy jest
wśród osób z całkowitym ograniczeniem sprawności – 14,8% (w tym wyższe 3,8%), najwyższy
jest zaś wśród niepełnosprawnych z umiarkowanym ograniczeniem sprawności – 31% (w tym
wyższe 9,2%). Te kategorie niepełnosprawnych nie decydują się zasadniczo na kontynuowanie
nauki zasadniczej szkole zawodowej.
Osoby

nieodczuwąjące

ograniczeń

sprawności

cechują

się

wyższym

poziomem

wykształcenia niż osoby odczuwające ograniczenia niepełnosprawności; 40% z nich posiada
wykształcenie co najmniej średnie (w tym wyższe 14,2%). Najmniej jest w tej kategorii osób bez
ukończonego podstawowego wykształcenia i bez wykształcenia (4,8%), a np. wśród osób z
całkowitym ograniczeniem sprawności jest ich aż 26%. Prawie 78% osób o statusie osoby
niepełnosprawnej kontynuuje naukę w trybie dziennym, a 22% w trybie wieczorowym.
Poszukując odpowiedzi na pytanie o korzystanie przez osoby niepełnosprawne z szans
zwiększenia swojej aktywności w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, ”Diagnoza
Społeczna 2011” pokazuje, że w przeciągu 2 ostatnich lat (tj. 2010–2011) częściej takie
aktywności podejmowane były przez mężczyzn niż kobiety. Również w tym względzie należy
prowadzić badania jakościowe pozwalające odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest taki stan
rzeczy. Badani wykazujący najwyższą taką aktywność zamieszkują województwo opolskie
(odnotowuje się wyraźne różnice miedzy płciami – tu dwukrotnie częściej mężczyźni),
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zachodniopomorskie. Wykazywana aktywność nieco intensywniejsza niż w innych regionach jest
w takich województwach jak: lubuskie, śląskie i podkarpackie. Najniższy poziom aktywności
występuje w województwie warmińsko–mazurskim.
Rys.9 Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w jakiejkolwiek aktywności związanej z
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych czy innych umiejętności w ciągu ostatnich 2 lat.

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011; obliczenia własne
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I ŹRÓDŁO UTRZYMANIA 8
Wyniki NSP 2011 pozwalają zaobserwować podobne tendencje, które występowały w NSP z
2002 roku. Osoby bierne zawodowo zdecydowanie przeważają nad osobami aktywnymi
zawodowo, tj. pracującymi i bezrobotnymi.
Rys. 10 Osoby niepełnosprawne ogółem w wieku 15 i więcej lat według aktywności
ekonomicznej – NSP 2011
pracujący

bezrobotni

bierni zawodowo

16%

4%

80%

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Liczba osób pracujących wyniosła zaledwie 742,9 tys. (804,6 tys. w 2002 r.), co wskazuje, iż
bazując na danych surowych NSP 2011 współczynnik zatrudnienia wyniósł ok. 17% (liczba

8

Według
danych
Statystyczny
opis
sytuacji
osób
niepełnosprawnych
w
2011
roku
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-otyczacerynk/ w 2011 roku pracowało: 22,6% osób w wieku 16 lat i więcej z orzeczony 4,1% - ze znacznym (w 2010 r. 4%). W 2011 roku pracowało: 30,4% osób w wieku produkcyjnym z orzeczonym lekkim stopniem
niepełnosprawności (w 2010 r. – 29,9%), 22,2% - z umiarkowanym (w 2010 – 21%) 8,1% - ze znacznym (w 2010
r. – 7,9%). W ostatnich latach zauważa się wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wieku produkcyjnym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (z 11,2% w 2006 roku do
14,9% w 2011 roku) i lekkim stopniem niepełnosprawności (z 19,6% w 2006 roku do 22,6% w 2011 roku). Odsetek
osób pracujących ze znacznym stopniem niepełnosprawności zwiększył się nieznacznie w ostatnim czasie (z 3,5% w
2006 roku do 4,1% w 2011 roku)
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ludności w wieku od 15–60/64 lat– 2209,6/ 2 611,8 tys.)9. Liczba bezrobotnych wyniosła zaś
177 tys. (206,4 tys.– 2002 r.). Bierni zawodowo liczyli 3 608,0 tys., co stanowi aż 80% osób, w
stosunku do których ustalono status na rynku pracy. W roku 2002 liczba ta wyniosła 4232,2 tys.
Przypomnijmy, iż osobami biernymi zawodowo są te, które znajdują się w wieku 15 lat i więcej,
które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. które m.in. w badanym
tygodniu: nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, ale nie były zdolne (gotowe) do
jej podjęcia w tygodniu badanym i następnym, nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ
miały załatwioną pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie . Dane te korespondują z danymi
ilustrującymi wiek ekonomiczny osób niepełnosprawnych.
Liczba osób pracujących z niepełnosprawnością prawną wyniosła w ogólnej liczbie
pracujących niepełnosprawnych 484,2 tys., zaś liczba niepełnosprawnych prawnie i biologicznie
371, 2 tys. Wśród osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie w wieku 16 lat i więcej (371,3
tys.) pracowało o:


stopniu niepełnosprawności znacznym – 8,2 %;



stopniu niepełnosprawności umiarkowanym – 45,5%;



stopniu niepełnosprawności lekkim –43,1%;



nie ustalono danych – 3,2%.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych tylko prawnie ustalono, iż pracowało o


stopniu niepełnosprawności znacznym – 3,6%;



stopniu niepełnosprawności umiarkowanym – 34,9%;

9

Jak podaje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych od 2007 roku odnotowuje się znaczny wzrost
współczynnika aktywności zawodowej (pracujący oraz bezrobotni) i wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. Podczas gdy w 2007 roku współczynnik aktywności
zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 22,6%, w 2008 r. – 23,9%, w 2009 r. - 24,6%,
to w 2010 roku wynosił 25,9%, w 2011 wzrósł do 26,4%. Według najnowszych danych przeliczonych w oparciu o
nowe bilanse ludności po Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 r. i opartych o nową metodologie BAEL - w
2010 r. współczynnik aktywności zawodowej wynosił 25,7%, w 2011 wzrósł do 26,3%, a w 2012 r. osiągnął poziom
27,5%. Udział pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2011 r. osiągnął wartość
22,2%, w 2010 r. – 21,8%, w r. 2012 roku - 23%). Stopa bezrobocia w 2011 r osiągnęła poziom – 15,5%, w 2010 r. –
15,3%, w 2012 roku wzrosła do 16,3%) ( http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynekpracy/).
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stopniu niepełnosprawności lekkim – 56%;



nie ustalono danych 5,5% niepełnosprawnych.

Odsetek osób pracujących z niepełnosprawnością biologiczną odczuwających ograniczenia
sprawności całkowite wynosił 1%, poważne – 14,0% i umiarkowane – 85%.
Odnosząc dane do płci, status na rynku pracy został określony tylko dla 2065,7 tys. mężczyzn
i 2458,7 tys. kobiet. Ostatni spis, jak i poprzedni, informują, iż kobiety częściej niż mężczyźni
pozostają bierne zawodowo oraz że wśród aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych
przeważają mężczyźni (20,4%) nad kobietami (13,1%). W NSP 2011 kobiety bierne zawodowo
wśród ogółu kobiet, w stosunku do których ustalono status na rynku pracy stanowiły aż 84%.
Tab. 12 Status na rynku pracy osób niepełnosprawnych

według płci i kategorii

niepełnosprawności w tys.
Kategorie

Status na rynku pracy
pracujący

bezrobotni

bierni

Razem

zawodowo
Mężczyźni
420,7

99,4

1545,7

2065,8

276,2

61,1

1131,4

1468,7

144,5

38,3

414,4

597,2

322,2

77,6

2062,3

2462,1

50,4

1274,4

1532,8

Niepełnosprawni
prawnie

Niepełnosprawni
biologicznie

Kobiety

Niepełnosprawne
prawnie
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208,0
Niepełnosprawne
biologicznie

114,2

27,2

787,9

929,3

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm.; obliczenia własne
Współczynnik

zatrudnienia dla mężczyzn wyniósł 20,4%, a dla kobiet 13,1%. Rodzaj

niepełnosprawności rzutuje na status na rynku pracy. Więcej kobiet (64,6%) i mężczyzn (65,7%)
z niepełnosprawnością prawną pracuje niż kobiet i mężczyzn

z niepełnosprawnością

biologiczną, więcej też kobiet (65%) i mężczyzn (61,5%) z niepełnosprawnością prawną
pozostaje bezrobotnymi aniżeli mężczyzn i kobiet z niepełnosprawnością biologiczną.

Jak

wynika z danych spisowych roku 2002 i 2011 w strukturze osób niepełnosprawnych według
głównego źródła utrzymania nie zachodzą istotne zmiany. W obu spisach wykazano, że podstawą
utrzymania były dochody z niezarobkowych źródeł utrzymania tj. emerytur, rent, różnego
rodzaju zasiłków, aczkolwiek w 2011 odnotowany jest tutaj pewien spadek. W porównaniu do
roku 2002 nieco więcej osób w 2011 roku utrzymywało się z pracy i pozostawało na utrzymaniu.
Tab.13 Główne źródła utrzymania osób niepełnosprawnych w % w roku 2002 i 2011

Źródło utrzymania:
praca

Nieza-robkowe

na

źródła

utrzyma-

i

inne

NSP

dochody

niu

12,4

77,2

10,4

2011

7,7

84,4

7,9

2002

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm
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Rys. 11 Osoby niepełnosprawne ogółem według głównego źródła utrzymania w 2011
roku
praca
niezarobkowe źródła
dochody z własności
pozostałe źródła dochodów osobno niewymienione
na utrzymaniu
0%

10%

12%

1%

77%

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Badając rodzaj zatrudnienia należy wskazać, iż osoby te najczęściej wykonują pracę najemną
w sektorze prywatnym – 51,2%, dalej pracę najemną w sektorze publicznym – 25,9%, pracują na
rachunek własny poza rolnictwem – 11,2% i na rachunek własny w rolnictwie – 11,7%. Badania
spisowe

na razie nie przedstawiają, czy wykonywana praca jest na tzw. otwartym czy

zamkniętym rynku pracy.
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Rys. 12 Osoby niepełnosprawne ogółem wg rodzaju zatrudnienia w roku 2011
praca najemna w sektorze publicznym

praca najemna w sektorze prywatnym

praca na rachunek własny poza rolnictwem

praca na rachunek własny w rolnictwie

12%
26%
11%

51%

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Odnieśmy się szczegółowiej do charakterystyki

niezarobkowych źródeł utrzymania. I tak

niepełnosprawni najczęściej utrzymują się z emerytury – 95%, renty z tytułu niezdolności do
pracy – 28,1%, renty rodzinnej – 5,5%, renty socjalnej – 3,7%, zasiłku dla bezrobotnych – 0,8%,
świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – 0,4% oraz świadczeń pomocy społecznej.
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Rys.13 Osoby niepełnosprawne ogółem według niezarobkowych źródeł utrzymania

3%
5%

4%

emerytura

1%

renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka

renta rodzinna
renta socjalna

zasiłek dla bezrobotnych

28%
59%

świadczenia i zasiłki przedemerytalne
świadczenia pomocy społecznej

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; Obliczenia własne
Spróbujmy na podstawie „Diagnozy Społecznej” głębiej wniknąć w aktywność zawodową
osób niepełnosprawnych, która nie znalazła odzwierciedlenia jak na razie w wynikach NSP 2011.
Zwróćmy uwagę na liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych według płci w porównaniu do
osób pełnosprawnych. Średnia liczba godzin przepracowana przez osoby niepełnosprawne
wynosi 35,9 i liczba ta jest nieco mniejsza dla kobiet (34,5) niż dla mężczyzn (37,2), a więc
różnica między płciami wynosi ok. 3 godzin. W porównaniu do osób pełnosprawnych
niepełnosprawni pracują o ponad 4 godziny krócej. Kobiety pełnosprawne pracują dłużej od
kobiet niepełnosprawnych o prawie 4 godziny, a pełnosprawni mężczyźni o przeszło 6 godzin
dłużej niż mężczyźni niepełnosprawni. W województwie małopolskim, które jest szczególnym
punktem naszych zainteresowań, ze względu na prowadzone badania empiryczne i różne formy
warsztatów, niepełnosprawni pracują dłużej o 2 godziny w porównaniu

z osobami

niepełnosprawnymi w Polsce (37,9 godz.– 35,9 godz.). Widoczne są szczególne różnice miedzy
płciami, i tak kobiety niepełnosprawne w Małopolsce pracują więcej godzin tygodniowo niż
mężczyźni (44,7 godz.; 31 godz.). Różnica ta wyraźna (prawie 14 godz.) winna być wyjaśniona
w tematycznych badaniach. Prawdopodobny jest także błąd w omawianych badaniach.
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Znamienne według badań „Diagnozy” jest, iż kobiety niepełnosprawne pracują o ok. 4 godziny
krócej niż

kobiety pełnosprawne. Brak informacji czy sytuacja dotyczy otwartego czy

chronionego rynku pracy.
Tab.14 Tygodniowe godziny pracy dla osób niepełnosprawnych i osób pełnosprawnych w
świetle „Diagnozy Społecznej” 2011

Ile przeciętnie godzin w tygodniu Pan/Pani pracuje – wartości w godzinach
Osoby pełnosprawne
mężczyzna

kobieta

Osoby niepełnosprawne
Ogółem

mężczyzna

kobieta

Ogółem

średnia

mediana

średnia

mediana

średnia

mediana

średnia

mediana

średnia

mediana

średnia

mediana

Polska

43,4

40,0

38,3

38,3

40,9

40,0

37,2

40,0

34,5

40,0

35,9

40,0

Małopolskie

42,8

40,0

38,4

40,0

40,6

40,0

31,0

35,0

44,7

42,5

37,9

40,0

x(pyt. dla osób obecnie aktywnych zawodowo)
Źródło: Diagnoza Społeczna 2011 Obliczenia własne
Z danych Diagnozy wynika, iż średni dochód netto osób niepełnosprawnych (1195,zł) jest
znacznie niższy niż osób pełnosprawnych (1591 zł), niezależnie od ich płci. Mężczyźni
niepełnosprawni osiągali nieco wyższe wynagrodzenie 1254 zł, niż niepełnosprawne kobiety
1139 zł) (Według danych GUS przeciętny rozporządzalny dochód w gospodarstwie domowym w
2011 wynosił 1227zł; http://www.egospodarka.pl/81478,Budzet–domowy–2011,1,39,1.html
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm). Przeciętny dochód rozporządzalny na
osobę w gospodarstwie wynosił 1270 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 3521 zł.
Znamienne jest, iż

nie występują tak wyraźne różnice w osiąganych dochodach między

niepełnosprawnymi kobietami i mężczyznami jak w przypadku pełnosprawnych mężczyzn (1914
zł) i kobiet (1299 zł.). Niepełnosprawność wyraźnie rzutuje na poziom osiąganych dochodów w
porównaniu do osób pełnosprawnych, natomiast nie różnicuje ich ze względu na pleć osób
niepełnosprawnych. W Małopolsce osoby niepełnosprawne dysponują porównywalnym
dochodem do osób niepełnosprawnych w skali całego kraju, niezależnie od płci.
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Tab. 15 Miesięczny dochód osób niepełnosprawnych w świetle „Diagnozy Społecznej” 2011
Pełnosprawni

mężczyzna

Niepełnosprawni

Ogółem

kobieta

mężczyzna

Ogółem

kobieta
Mediana

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Średnia
Małopo

1864,5

1600,

1285,

1150,

1569,

1400,

1169,

1000,

1142,

976,0

1155,

1000,

lskie

9

00

46

00

43

00

58

00

06

0

07

00

Polska

1914,

1600,

1299,

1100,

1591,

1350,

1254,

1070,

1139,

1000,

1195,

1000,

74

00

59

00

04

00

81

00

05

00

44

00

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011 Obliczenia własne
Tab. 16 Charakterystyka miejsca pracy osób niepełnosprawnych w porównaniu do osób
pełnosprawnych
Czy w Pani/Pana głównym miejscu pracy możliwe jest? (pyt. dla osób obecnie aktywnych zawodowo)
Osoby pełnosprawne

wyszczególnienie

Polska

Osoby niepełnosprawne

mężczyzna

kobieta

Ogółem

mężczyzna

kobieta

Ogółem

Tak

47,1%

46,7%

46,9%

52,1%

42,7%

48,3%

zakończenia dnia pracy

Nie

52,9%

53,3%

53,1%

47,9%

57,3%

51,7%

wyjście

Tak

54,2%

50,0%

52,3%

47,9%

49,5%

48,6%

Nie

45,8%

50,0%

47,7%

52,1%

50,5%

51,4%

Tak

26,5%

29,8%

28,0%

24,1%

16,0%

20,8%

Nie

73,5%

70,2%

72,0%

75,9%

84,0%

79,2%

zmienianie

godziny

rozpoczęcia

lub

z

pracy

przynajmniej na godzinę

wykonywanie niektórych
obowiązków
zawodowych w domu
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Małopolska

zmienianie

godziny

Tak

42,4%

49,0%

45,4%

67,7%

55,6%

65,0%

zakończenia dnia pracy

Nie

57,6%

51,0%

54,6%

32,3%

44,4%

35,0%

wyjście

Tak

51,6%

46,0%

49,1%

38,7%

77,8%

47,5%

Nie

48,4%

54,0%

50,9%

61,3%

22,2%

52,5%

Tak

24,6%

30,7%

27,3%

29,0%

20,0%

26,8%

Nie

75,4%

69,3%

72,7%

71,0%

80,0%

73,2%

rozpoczęcia

lub

z

pracy

przynajmniej na godzinę

wykonywanie niektórych
obowiązków
zawodowych w domu

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011 Obliczenia własne
Badanie Diagnozy Społecznej” pozwala scharakteryzować miejsce pracy ze względu na
dostosowywanie reguł i warunków pracy do ich potrzeb. Osoby niepełnosprawne charakteryzując
swoją pracę wskazują na sztywne reguły pracy wyrażające się zasadniczo w niemożności zmiany
godzin rozpoczęcia lub zakończenia pracy (52%), niemożliwość wyjścia z pracy przynajmniej na
godzinę (51%) oraz niemożność wykonywania niektórych obowiązków zawodowych w domu.
Opinie manifestowane przez osoby niepełnosprawne nie odbiegają zasadniczo od wskazań
reprezentowanych przez osoby pełnosprawne, choć ewntualność wykonywania pewnych
obowiązków w domu i możliwość wyjścia z pracy jest nieco częściej deklarowana przez osoby
pełnosprawne. Z danych wynika także, że kobiety nieco częściej niż mężczyźni wskazywały
niemożność odchodzenia od reżimu pracy. Zwraca uwagę, iż w Małopolsce w porównaniu z
sytuacją w całej Polsce reżimy pracy są bardziej sprzyjające niepełnosprawnym, co manifestuje
się m.in. w takich wskazaniach, iż można zmieniać godzinę rozpoczęcia lub zakończenia pracy
(65% – Polska 48%)(co wskazywane jest częściej przez mężczyzn niż kobiety), czy że istnieje
możliwość wyjścia z pracy przynajmniej na godzinę (podkreślone przez 78% kobiet, Polska 49,
5%).
W „Diagnozie Społecznej” znalazło się pytanie, które pozwala pokazać szanse
zajmowania kierowniczych funkcji przez osoby niepełnosprawne. Czy na szczycie drabiny
kierowniczej mogą znajdować się takie osoby?
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Tab. 17 Pełnienie funkcji kierowniczych przez osoby niepełnosprawne

Czy pełni Pan/pani obecnie funkcję kierowniczą? (pyt. dla osób obecnie aktywnych
zawodowo)
Osoby pełnosprawne
mężczyzna

kobieta

Osoby niepełnosprawne
Ogółem

mężczyzna

kobieta

Ogółe
m

Polska

Małopolski

tak

15,0%

11,0%

13,3%

9,3%

4,0%

7,1%

nie

85,0%

89,0%

86,7%

90,7%

96,0%

92,9%

tak

17,2%

12,7%

15,2%

0,0%

10,0%

2,4%

nie

82,8%

87,3%

84,8%

100,0%

90,0%

97,6%

e

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011 Obliczenia własne
Zdecydowana większość badanych aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych nie
pełni funkcji kierowniczych. Odsetek pełniących taką funkcje (7%) jest niższy w porównaniu ze
wskazaniami dla osób pełnosprawnych (13%). Jeśli takie funkcje są sprawowane, to częściej
przez mężczyzn (9%) niż przez kobiety (4%). Charakterystyczne jest również, iż w
województwie małopolskim funkcji takich nie pełnią mężczyźni, natomiast pełni je aż 10 %
kobiet. Ważne jest rozpoznanie charakteru sektora i miejsca pracy, czy zajmowane funkcje są na
otwartym czy zamkniętym rynku pracy.
W „Diagnozie Społecznej” zadaje się pytanie odnoszące się do przyczyn braku
aktywności zawodowej. Z zawartych informacji w tabeli 18 wynika, iż osoby niepełnosprawne
podawały najczęściej niemożność podjęcia pracy ze względu na stan zdrowia (51%), nabycie
uprawnień do emerytury (45%), ze względu na wiek (9%), otrzymywanie świadczeń społecznych
(4,7%) oraz naukę i uzupełnianie kwalifikacji (4,5%). Kobiety (52%) nieco częściej niż
mężczyźni (37%) wskazywały jako przyczyny braku aktywności posiadanie emerytury,
mężczyźni

(60%) zaś częściej wymieniali niż kobiety (43%) stan zdrowia. Przyczyny te
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pozostają odmienne w porównaniu do wymienianych powodów charakterystycznych dla osób
pełnosprawnych, którzy obok uprawnień do emerytury, obok emerytury wskazują na naukę
(32%), trudności w znalezieniu pracy (11,5%), czy zajmowanie się domem (ok.8%) i opieką nad
dzieci (7,5%) (wskazania kobiet).
Tab.18 Przyczyny braku aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w świetle
„Diagnozy Społecznej 2011”
Dlaczego nie pracował/a Pan/Pani w latach 2007–2011?
(pyt. dla osób niepracujących zawodowo w latach 2007–2011)
Osoby pełnosprawne
mężczyzna

kobiet

Osoby niepełnosprawne
Ogółem

mężczyzna

a
Polska

uzupełnianie

nauka,

kobiet

Ogółem

a

41,7%

26,7%

32,1%

5,2%

3,8%

4,5%

zajmowanie się domem

0,8%

11,8%

7,9%

0,4%

2,2%

1,4%

ze względu na opiekę nad

0,3%

11,5%

7,5%

0,2%

1,5%

0,9%

0,9%

2,1%

1,6%

1,5%

0,8%

1,1%

4,1%

4,3%

4,3%

60,1%

42,7%

50,8%

6,9%

10,0%

8,9%

5,2%

12,2%

9,0%

3,6%

3,2%

3,4%

1,3%

1,1%

1,2%

kwalifikacji

dziećmi
ze względu na opiekę nad
niepełnosprawnymi
starszymi

i
członkami

gospodarstwa
ze względu na stan zdrowia,
niepełnosprawność
ze względu na nieodpowiedni
wiek
ze

względu

na

brak

kwalifikacji odpowiadających
pracodawcom
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emerytura

42,6%

43,4%

43,1%

37,0%

52,3%

45,2%

ze względu na trudności ze

13,0%

10,7%

11,5%

3,8%

3,1%

3,4%

2,5%

2,7%

2,6%

4,9%

4,5%

4,7%

nie chciałam pracować

3,1%

2,9%

3,0%

1,0%

2,1%

1,6%

nauka,

45,4%

33,6%

38,0%

1,4%

0,9%

1,1%

zajmowanie się domem

0,0%

13,6%

8,6%

0,0%

3,6%

2,2%

ze względu na opiekę nad

0,4%

17,1%

11,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

2,6%

1,8%

0,0%

0,9%

0,6%

2,0%

5,1%

3,9%

62,0%

47,4%

52,9%

5,7%

7,9%

7,1%

7,1%

22,1%

16,4%

5,7%

3,6%

4,4%

0,0%

0,9%

0,6%

emerytura

39,4%

36,8%

37,7%

37,1%

52,7%

46,7%

ze względu na trudności ze

11,7%

8,1%

9,5%

1,4%

1,8%

1,7%

2,0%

2,2%

2,1%

8,6%

1,8%

4,4%

znalezieniem pracy
otrzymywanie

świadczeń

społecznych

Małopolskie

uzupełnianie

kwalifikacji

dziećmi
ze względu na opiekę nad
niepełnosprawnymi
starszymi

i
członkami

gospodarstwa
ze względu na stan zdrowia,
niepełnosprawność
ze względu na nieodpowiedni
wiek
ze

względu

na

brak

kwalifikacji odpowiadających
pracodawcom

znalezieniem pracy
otrzymywanie

świadczeń

społecznych
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nie chciałam pracować

3,3%

1,0%

1,8%

0,0%

4,5%

2,8%

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011 .Obliczenia własne
Przyczyny braku aktywności osób niepełnosprawnych w Małopolsce są podobne jak w
skali całego kraju, choć siła wskazań jest nieco odmienna. Nieco częściej wymienia się tutaj jako
przyczyny stan zdrowia, niepełnosprawność i nieodpowiedni wiek. Brak wskazań na taki czynnik
jak opieka nad dziećmi. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni zarówno w skali całego
kraju, jak i w Małopolsce, podają jako powód nieodpowiedni wiek i posiadanie emerytury.
Mężczyźni zaś częściej niż kobiety podawali zły stan zdrowia.
Osoby niepełnosprawne pytane o warunki podjęcia w pracy w zdecydowanej większości
stwierdziły, iż nie chcą pracować – 66% (osoby pełnosprawne – 52%). Sytuacja taka jest
zrozumiała w świetle danych o przyczynach braku aktywności zawodowej. Dominowały osoby
deklarujące zły stan zdrowia i posiadające już uprawnienia emerytalne. Kobiety częściej niż
mężczyźni (55%) deklarowały taką postawę (74%).
Tab. 19 Warunki podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne w świetle danych „Diagnozy
Społecznej 2011
Pod jakimi warunkami podjęłaby Pani pracę zawodową w kraju?
(pyt. dla osób niepracujących zawodowo w latach 2007–2011)
Osoby pełnosprawne

Polska

gdyby była możliwość podjęcia

Osoby niepełnosprawne

mężczyzna

kobieta

Ogółem

mężczyzna

kobieta

Ogółem

11,3%

13,3%

12,6%

8,6%

7,2%

7,8%

5,7%

8,1%

7,3%

6,2%

5,9%

6,0%

13,1%

11,1%

11,8%

4,4%

1,4%

2,8%

pracy w niepełnym wymiarze
gdyby

była

wykonywania

możliwość
przynajmniej

części pracy w domu
gdyby

była

elastycznego

możliwość
organizowania
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czasu pracy

była

gdyby

możliwość

0,9%

3,3%

2,5%

0,3%

0,9%

0,6%

0,9%

4,3%

3,1%

0,1%

0,5%

0,3%

3,7%

3,4%

3,5%

9,1%

5,3%

7,1%

1,0%

0,7%

0,8%

14,6%

5,6%

9,8%

inne

23,1%

16,1%

18,6%

11,6%

7,9%

9,6%

nie chcę w ogóle pracować

52,0%

55,2%

54,0%

57,4%

74,0%

66,3%

gdyby była możliwość podjęcia

13,3%

13,2%

13,3%

11,4%

0,9%

5,0%

8,7%

12,3%

11,0%

7,2%

0,9%

3,4%

13,3%

13,1%

13,2%

0,0%

0,9%

0,6%

otrzymywanie większej pomocy
ze

strony innych

rodziny

w

członków

wykonywaniu

obowiązków rodzinnych
gdyby

była

skorzystania

możliwość

z

odpowiedniej

opieki dla dzieci lub chorych
gdyby

była

zachowania

możliwość
prawa

otrzymywanych

do
obecnie

świadczeń społecznych
gdyby

utworzono

dogodne

warunki pracy i dojazdu do
pracy

dla

osób

niepełnosprawnych

Małopolskie

pracy w niepełnym wymiarze
gdyby

była

wykonywania

możliwość
przynajmniej

części pracy w domu
gdyby

była

elastycznego

możliwość
organizowania

czasu pracy
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gdyby

była

możliwość

4,0%

2,9%

1,4%

0,0%

0,6%

0,0%

5,4%

3,4%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

3,9%

2,9%

7,2%

0,9%

3,4%

0,8%

0,0%

0,3%

7,0%

2,8%

4,5%

inne

20,2%

15,2%

17,1%

13,0%

7,2%

9,4%

nie chcę w ogóle pracować

55,8%

51,9%

53,4%

64,3%

90,2%

80,2%

otrzymywanie większej pomocy
ze

strony innych

rodziny

w

członków

wykonywaniu

obowiązków rodzinnych
gdyby

była

skorzystania

możliwość

z

odpowiedniej

opieki dla dzieci lub chorych
gdyby

była

zachowania

możliwość
prawa

otrzymywanych

do
obecnie

świadczeń społecznych
gdyby

utworzono

dogodne

warunki pracy i dojazdu do
pracy

dla

osób

niepełnosprawnych

Zródło: Diagnoza Społeczna 2011. Obliczenia własne
Egzemplifikacją gotowości do podjęcia pracy niech będą niepełnosprawni według rodzaju
niepełnosprawności i płci w Malopolsce. Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności osoby
byłyby gotowe powrócić do pracy, gdyby stworzono im odpowiednie możliwości. Zdecydowanie
częściej takie deklaracje manifestują kobiety (raczej tak i zdecydowanie tak –62%) niż
mężczyźni (59%), przy czym wykazują oni intensywniej zdecydowaną gotowość podjęcia pracy
(22%) niż kobiety (12%).
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Rys. 14 Gotowość podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnością wzroku w sytuacji
stworzenia dla nich odpowiednich możliwości (Małopolska).

Źródło: Diagnoza społeczna 2011
Rys. 15 Gotowość podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnością ruchu w sytuacji
stworzenia dla nich odpowiednich możliwości (Małopolska).

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011
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Również gotowość do podjęcia pracy wykazują osoby z niepełnosprawnością ruchu, przy
czym taką gotowość wykazuje 90% kobiety i 82% mężczyzn. Zwraca uwagę również wyższy
odsetek mężczyzn niż kobiet manifestujących zdecydowanie co do takiego działania.
Na podjęcie pracy miałyby wpływ takie czynniki jak m.in. dogodne warunki dojazdu do
pracy (wskazuje to ciągle istniejące bariery w poruszaniu się przestrzeni publicznej, transporcie
komunikacji), zachowanie prawa do otrzymywania świadczeń społecznych, także możliwość
pojęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin czy możliwość wykonywania jej w domu. W
Małopolsce (80%) zdecydowanie częściej niż w skali całego kraju (66%) osoby niepełnosprawne
wykazują, iż nie chcą w ogóle pracować; częściej taką postawę manifestują kobiety (90% – ze
względu na osiągnięty wiek emerytalny) niż mężczyźni (64%). Aktywizacja niepełnosprawnych
musi być analizowana ze względu na kontekst indywidualny jaki i kontekst strukturalny, w jakim
znajdują się niepełnosprawni.
W „Diagnozie Społecznej” badane jest także otrzymywanie przez gospodarstwo domowe
pomocy z zewnątrz. Z danych wynika, że ok. 16 % gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi
otrzymuje taką pomoc, podczas gdy odsetek ten dla gospodarstw z osobami pełnosprawnymi
wynosi 10,5%. Nieco częściej taka pomoc jest świadczona gospodarstwom na wsi (16, 5%) niż w
mieście (8,9%).
W Małopolsce odsetek gospodarstw uzyskujących pomoc z zewnątrz jest niższy niż w
skali kraju i wynosi (8,2%, dla miast –7,6% i dla wsi – 8,7%). Warto zauważyć, iż nieco częściej
kobiety otrzymują pomoc formie usług (28,5%) niż mężczyźni (18%), mężczyźni za to nieco
częściej niż kobiety (73%) pomoc w formie finansowej (79%). Najczęściej pomoc ta płynie w
formie finansowej (78%), dalej rzeczowej (44%) i w formie usług (19%). Szczegółowe formy
pomocy są ukazane na przykładzie interesującego nas w badaniach województwa małopolskiego
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych. Z danych wynika, iż
najczęściej niepełnosprawni wskazują na rehabilitację (17%), dalej na pomoc w formie
finansowej, posiłki, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, czy udział w wyjazdach turystycznych .
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Rys.
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Dostęp
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wsparcia

dla
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mieszkańców

wsi

w

Małopolsce

Rys.

21

Dostęp

do

form

wsparcia

dla

mieszkańców

miast

w

Małopolsce

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011
Niepełnosprawni mieszkańcy miast także wskazują wymienione już wcześniej formy pomocy,
aczkolwiek otrzymywane są one nieco częściej niż na wsi.
SCHORZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z danych spisowych dowiadujemy się o schorzeniach osób niepełnosprawnych: i tak
zdecydowana większość posiada tylko jedno schorzenie (64,8%), a dwa i więcej – 28% (w tym
dwa 18,7%, trzy 9,9%). Prawie 7 % osób omówiło udzielenia odpowiedzi.
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Rys.16 Osoby niepełnosprawne biologicznie wg liczby schorzeń
posiadający jedno schorzenie

posiadający dwa schorzenia

posiadający trzy schorzenia

odmowa odpowiedzi o grupy schorzeń
7%

10%

19%
64%

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; obliczenia własne
Jak wynika z danych spisowych brak wyraźnych różnic między płciami. Nieznacznie częściej
kobiety deklarują więcej schorzeń niż mężczyźni.
Rys.17 Osoby niepełnosprawne biologicznie wg liczby schorzeń

80,00%

67,90%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Mężczyźni
Kobiety
17,36%

20,00%

8,05%
6,69%

10,00%
0,00%
Posiadający jedno Posiadający
schorzenie
dwa schorzenia

Posiadający
trzy schorzenia

Odmowa
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; Obliczenia własne
65

Osoby niepełnosprawne biologicznie posiadające jedno schorzenie podawały następujące
jego rodzaje: schorzenie ruchu (40%), schorzenie krążenia (14,6%), schorzenie neurologiczne
(13,7%), schorzenie wzroku (6%), schorzenie słuchu (3,6%), oraz inne (22%). Rys.16
ilustruje rodzaje schorzeń wśród osób niepełnosprawnych biologicznie.
Rys. 18 Osoby niepełnosprawnie biologiczne (posiadające jedno schorzenie) według
rodzaju schorzenia
schorzenia ruchu

schorzenia wzroku

schorzenia słuchu

schorzenia krążenia

schorzenia neurologiczne

inne

22%

39%

14%

15%
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; Obliczenia własne
Zwracając uwagę na schorzenia według płci należy stwierdzić, iż kobiety (44%) częściej niż
mężczyźni (36,5%) wskazują jako przyczynę niepełnosprawności schorzenie ruchu. Mężczyźni
natomiast nieco częściej niż kobiety informują o schorzeniach krążenia (M –16,5%, K –12,8%) i
schorzeniach neurologicznych (M –14,8%, K – 12,8%).
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Rys.17 Osoby niepełnosprawne biologicznie wg liczby schorzeń
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; Obliczenia własne
Dane spisowe wskazują, że niezależnie od płci dominują niepełnosprawni z długotrwałymi
ograniczeniami w wykonywaniu czynności, co wynika z głównie z ich przynależności do
starszych grup wieku i ma dalsze głębokie konsekwencje w radzeniu sobie w społecznym
funkcjonowaniu. Największą grupę (48,7%) stanowią osoby, u których ograniczenie czynności z
powodu schorzenia trwa dłużej niż 10 lat, kolejną ci, którzy doświadczają schorzenia od 5–10 lat
(21%). U zaledwie 5% ograniczenie sprawności trwa do 1 roku, a u 22% od 1 roku do 5 lat.
Około 3% niepełnosprawnych odmówiło udzielenia odpowiedzi. Takie informacje pozwalają
także wyjaśniać status osób na rynku pracy i rodzaj ich źródła utrzymania.
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Rys. 18 Osoby niepełnosprawne według czasu trwania ograniczenia w wykonywaniu czynności

od 6 m-cy do 1 roku
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm
Ograniczenie czasu trwania w wykonywaniu czynności nie różnicuje się wyraźnie według
płci, aczkolwiek nieznacznie częściej mężczyźni pozostają długoterminowymi
niepełnosprawnymi aniżeli kobiety.
Rys. 19 Osoby niepełnosprawne biologicznie wg czasu trwania ograniczenia w wykonywaniu
czynności
mężczyźni
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm; Obliczenia własne
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GOSPODARSTWA I RODZINY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Zagadnienie

to

jest

niezwykle

istotne

z

punktu

widzenia

wiedzy

o

osobach

niepełnosprawnych, ich otoczenia społecznego i typu rodziny, w której funkcjonują. Nie
posiadając jeszcze danych NSP 2011 na temat rodzin i gospodarstw z osobami
niepełnosprawnymi warto odnieść się do danych istniejących i przypomnieć, iż w 2002 roku
wśród 10 457,6 tys. wyodrębnionych rodzin w gospodarstwach domowych było 3 136,6 tys.
rodzin, w których rodzice, jedno dziecko lub dzieci byli niepełnosprawni. W prawie co trzeciej
polskiej rodzinie występowały osoby niepełnosprawne, więcej tych rodzin zamieszkiwało w
miastach (59,3%), niż na wsi (40,7%). Odnotowano w stosunku do danych spisu z 1988 roku
poważny wzrost wszystkich typów rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Na uwagę zasługuje
fakt, iż funkcjonowało 1 138,1 tys. rodzin, w których znajdowały się dzieci z
niepełnosprawnością do lat 24 pozostające na utrzymaniu. Dane spisowe (tab.14 ) pokazują różne
układy

struktury

rodzin,

w

których

występują

osoby

z

niepełnosprawnościami.

Niepełnosprawność najczęściej dotyczy układu małżeńskiego (82%) i co znamienne aż w 21%
takich związków oboje małżonkowie są niepełnosprawni. Częściej niepełnosprawnymi są
mężczyźni (32,5%) niż kobiety (21,5%). Charakterystyczne jest, iż zdecydowanie częściej
występuje niepełnosprawność wśród samotnych matek (15,1%) niż wśród samotnych ojców
(2,4%). Jeśli idzie o ten typ rodzin to niepełnosprawność dotyka częściej samego rodzica, niż
dziecka/dzieci. Odnotowano 3,5% takich rodzin, w których i matka i dzieci są niepełnosprawne
(77,5 tys.); w przypadku mężczyzn liczba ta wynosi 10,4 tys.
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Tab. 14 Rodziny w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi w %
Wyszczególnienie

Ogółem

Ogółem

Miasta

Miasta

Wieś

Miasta

1988

2002

1988

2002

1988

2002

Ogółem

2174,4

3136,6

1327,2

1861,5

847,2

1 275,1

Małżeństwa/Partnerzy:

85,1

82,4

84,8

82,0

85,5

83,1

Oboje niepełnosprawni

20,1

21,3

18,5

18,6

22,7

25,3

Mężczyzna niepełnosprawny

39,0

32,5

36,9

34,0

42,2

30,4

Kobieta niepełnosprawna

22,5

21,5

26,3

22,6

16,6

19,8

7,1

3,1

6,8

4,1

7,6

12,7

15,1

13,1

15,6

12,1

14,5

matka 10,5

11,6

11,1

11,8

9,6

11,3

2,2

3,5

2,0

3,7

2,4

3,2

Matka sprawna, ale są dzieci 2,2

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

niepełnosprawne

1,9

2,0

1,9

2,1

2,0

2,0

Ojcowie z dziećmi

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

Rodzice są sprawni, ale dzieci 3,5
są niepełnosprawne
Matki z dziećmi
W

tym:

niepełnosprawna

W

tym:

ojciec

niepełnosprawny
Ojciec jest sprawny, ale są
dzieci niepełnosprawne
http://www.stat.gov.pl/gus/8179_PLK_HTML.htmOsoby

niepełnosprawne

oraz

ich

gospodarstwa domowe. Część II Gospodarstwa domowe ; NSP 2002
Uzupełnijmy dane NSP 2002 nowszymi informacji pochodzącymi z „Diagnozy Społecznej”.
W świetle tego źródła odsetek osób niepełnosprawnych wynosi 11,3%.
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Tab. 15 Rodziny i gospodarstwa
Diagnozy Społecznej 2011
Wyszczególnieni

domowe z osobami niepełnosprawnymi w świetle

Ogółem

Miasto

Wieś

Odsetek rodzin z osobami

Odsetek rodzin z osobami

Odsetek rodzin z osobami

niepełnosprawnymi

niepełnosprawnymi

niepełnosprawnymi

wśród

wśród

wśród

danego typu biologicznego

danego typu biologicznego

danego typu biologicznego

rodziny

rodziny

rodziny

i

rodzaju

i

rodzaju

gospodarstwa

gospodarstwa

gospodarstwa

bez

17,2

16,8

17,6

z

17,3

19,0

15,7

Rodziny niepełne

10,6

10,7

10,3

Wielorodzinne

7,6

7,7

7,5

Nierodzinne

23,0

21,7

24,3

16,7

14,9

18,6

i

rodzaju

Typ rodziny:
Małżeństwa
dzieci
Małżeństwa
dziećmi

Gospodarstwa:

jednoosobowe
Nierodzinne
wieloosobowe

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011
W co szóstej rodzinie bez dzieci są osoby niepełnosprawne, również w co szóstej z
małżeństwami z dziećmi. Co 9 rodzina niepełna posiada niepełnosprawnego członka rodziny.
Domniemywać należy, iż sytuacja taka charakteryzuje najczęściej rodziny samotnych matek. W
ogóle rodzin w Polsce stanowią one prawie 20% wzrost o 21% w porównaniu do roku 2002). W
świetle tych danych nie występują wyraźne różnice między miastem i wsią. W odniesieniu do
gospodarstw domowych uderzające są dane wskazujące, że przeszło co czwarta osoba
niepełnosprawna (4,4) tworzy jednoosobowe nierodzinne gospodarstwo domowe i prawie co
szósta zamieszkuje w gospodarstwach zbiorowych.
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ZADOWOLENIE Z

ŻYCIA PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

(BADANIA SWPS)
Z punktu widzenia procesów integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem i
rynkiem pracy, podejmowaniem decyzji i wyzwań dotyczących swego losu, ważne jest poznanie
oceny przez nich swego życia. Ocena ta ukazana jest w powiązaniu z wybranymi rodzajami
niepełnosprawności: słuchu, ruchu, wzroku i intelektualnej uwzględniając różne rodzaje
niepełnosprawności. Ocena ta może być warunkowana różnymi obiektywnymi czynnikami,
głównie stanem zdrowia, zasobami kulturowymi i ekonomicznymi oraz subiektywnym
odczuwaniem ograniczeń wynikających z posiadanej niepełnosprawności i otwartości względem
nich społeczeństwa. Pomiar tego zjawiska nie jest prosty. Można zastanowić się, na ile
prowadzone badanie – związane z tzw. efektem badacza (jego wpływu) nie zmusza do
pozytywnej autoprezentacji, aby nie generować obrazu ‘pokrzywdzonego przez los,
nieszczęśliwego niepełnosprawnego. Na kontinuum, którego jeden biegun stanowi życie
zdecydowanie nieszczęśliwe, a drugi biegun życie bardzo szczęśliwe osoby niepełnosprawne
mogły określić swoje wybory. Gdyby porównać wyniki uzyskane w badaniach nad
niepełnosprawnymi prowadzonymi pod kierunkiem prof. Anny Brzezińskiej (SWPS) do
wyników np. Diagnozy Społecznej czy CBOS nad zadowoleniem w życiu, to uderza fakt, iż
osoby z niepełnosprawnościami czują się mniej szczęśliwe od przeciętnego Polaka/Polki. Aż 80
% Polaków jest bardzo lub dość szczęśliwych, a 79%c. dobrze ocenia swoje życie
(http://wiadomosci.onet.pl/kraj/diagnoza–spoleczna–2013–79–proc–polakow–zadowolonych–z–
zycia/w8hb1). Dystans w całościowej ocenie życia między niepełnosprawnymi a ogółem
Polaków jest wyraźny. Osoby z niepełnosprawnościami zaledwie w ok. 30% wskazują, iż są
szczęśliwe i bardzo szczęśliwe. Bardzo szczęśliwych osób jest ok. 5%, a w skali całego kraju ok.
16%.( np. CBOS 2011). Ocena życia zależy jak podkreślono od rodzaju niepełnosprawności i od
płci. Generalnie dominują oceny niejednoznacznie pozytywne, odzwierciedlające się w
stwierdzeniach „raczej szczęśliwe” życie i ani szczęśliwe ani nieszczęśliwe.
Najbardziej pozytywnie swoje życie oceniają a osoby z niepełnosprawnością słuchu.
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Rys. 22 Ocena dotychczasowego życia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku
40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%
Mężczyźni
Kobiety

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
zdecydowanie nieszczęśliwe
nieszczęśliwe

raczej
ani szczęśliwe,
nieszczęśliwe
ani
nieszczęśliwe

raczej
szczęśliwe

szczęśliwe

bardzo
szczęśliwe

Źródło: Badania WSPS 2010
Osoby z niepełnosprawnością wzroku w ponad 35% wskazują, że ich życie jest raczej
szczęśliwe w 30% szczęśliwe i w ok. 6% bardzo szczęśliwe. Niejednoznaczna ocena pozytywna
manifestowana jest aż przez ok. 50% badanych. Zamienne, iż kobiety częściej niż mężczyźni
wykazują, że ich życie jest szczęśliwe i bardzo szczęśliwe. Mężczyźni wydają się być bardziej
rygorystyczni w tej ocenie. Jakościowe badania winny odpowiedzieć, co znaczy szczęśliwe
życie dla obu płci, jakie są jego wskaźniki. Wyniki badań pokazują, iż bardzo niskie są wśród tej
kategorii niepełnosprawnych wskazań, iż ich życie jest zdecydowanie nieszczęśliwe,
nieszczęśliwe i raczej nieszczęśliwe.
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Rys. 23 Ocena dotychczasowego życia przez osoby z niepełnosprawnością słuchu
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Źródło: Badania WSPS 2010
Osoby z niepełnosprawnością słuchu również manifestują niezbyt wysoli poziom
zadowolenia z życia, przeważają umiarkowane oceny i należy stwierdzić, iż te pozytywne
wyraźnie przeważają nad ocenami negatywnymi. Wyróżniają się dwie oceny, iż życie jest raczej
szczęśliwe oraz ani szczęśliwe ani nieszczęśliwe. Zauważalny jest jednak odsetek deklarujących,
iż życie ich jest raczej nieszczęśliwe. Znamienne są różnice rodzajowe w uznaniu swojego życia
za szczęśliwe i bardzo szczęśliwe; częściej deklarują takie postawy mężczyźni niż kobiety.
Kobiety w tej grupie wydają się być mniej szczęśliwe w porównaniu do mężczyzn.
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Rys. 24 Ocena dotychczasowego życia przez osoby z niepełnosprawnością ruchu
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Źródło:

Badania WSPS 2010
Osoby z niepełnosprawnością ruchową nie odbiegają zasadniczo w ocenie swego życia od
osób przynależących do przednich kategorii niepełnosprawności, aczkolwiek mężczyźni rzadziej
w porównaniu do kobiet oceniają swoje życie pozytywnie. Kobiety najczęściej wykazują iż są
raczej szczęśliwe i szczęśliwe. Osób bardzo szczęśliwych w prowadzonych badaniach jest
niewiele ok. 5%.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykazują nieco niższy poziom poczucia
szczęścia i niż poprzednie kategorie osób niepełnosprawnych, aczkolwiek dane te nie odbiegają
zasadniczo od ogólnych tendencji rysujących się z poprzednich analiz. Deklarowany poziom
uznania życia za raczej szczęśliwy i szczęśliwy nie przekracza 25%. Kobiety manifestują bardziej
optymistyczną postrzeganie swego życia niż mężczyźni, którzy raczej manifestują postawy
ambiwalentne w ocenie swego życia.
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Rys. 25 Ocena dotychczasowego życia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną
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Źródło: Badania WSPS 2010
Posiadane zdrowie i jakość życia jest kluczowym elementem w analizie poczucia szczęścia u
osób niepełnosprawnych.
WNIOSKI
1. Przeprowadzony Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku rozczarował ze
względu na poważne braki danych, niekompletność informacji, odmowy odpowiedzi w
odniesieniu do zbiorowości osób niepełnosprawnych.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności
mieszkań w 2011 r. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności
odbywało się na zasadzie dobrowolności – ze względu na specyfikę i wrażliwość tematu.
Odpowiedzi udzielały osoby dorosły, które wyraziły zgodę na badanie, natomiast na
temat dzieci wypowiadali się rodzice lub opiekunowie.
3. Według informacji GUS prawie 1,5 mln osób odmówiło udzielania odpowiedzi.
Charakteryzując tę grupę należy wskazać, iż odpowiedzi nie udzieliło 59% mieszkańców
miast oraz 52% kobiet, z których połowa była w wieku produkcyjnym.
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4. Omowy odpowiedzi mogą być wskaźnikiem niezadowolenia osób niepełnosprawnych ze
swej sytuacji życiowej i braku instytucjonalnych form wsparcia. Badanie spisowe dało
zapewne możliwość pokazania niezadowolenia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
względem państwa jako instytucji przeprowadzającej spis.
5. Zawiodły instytucje organizujące spis na poziomie centralnym i lokalnym, którym
zabrakło wyobraźni społecznej o znaczeniu docierania bezpośredniego do takich grup.
6. Braki

danych,

odmowy

generują

niepełność

wiedzy

o

zbiorowości

osób

niepełnosprawnych
7. Uderzają rozbieżne dane obiektywne uzyskiwane w różnych badaniach reprezentacyjnych
na temat stanu osób niepełnosprawnych i ich cech społeczno-ekonomicznych
8. W świetle danych NSP 2011 liczba niepełnosprawnych wyniosła 4 697,5 tys. a roku 2002
(NSP 2002) 5456,7 tys. (spadek o 14%). Odsetek osób niepełnosprawnych w ogóle
ludności wyniósł 12,9% w 2011 roku, wobec 14,3% w 2002 roku.

Liczba

niepełnosprawnych z pewnością nie maleje, ale rośnie w związku ze starzeniem się
polskich niepełnosprawnych (według metodologii Eurostatu w 2009 r. wyniosła 8,1 mln).
Odnotować należy poważny wzrost (89%) tej liczby osób w porównaniu z rokiem 1978
(2 485,0 tys.). Odsetek kobiet niepełnosprawnych wynosił 13,5%, a mężczyzn 12,3%.
Biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności - liczba niepełnosprawnych prawnie
wyniosła 3 131,0 tys. (2002 r.- 4 450,1 tys.), a niepełnosprawnych biologicznie 1 565,6
tys. (2002 r.- 1 006,6 tys.)- symptomatyczny jest jej wzrost aż o 55%.
9. Z historii danych spisowych wynikałoby iż, liczba osób niepełnosprawnych na 100 osób
wynosiła w 1978 roku.- 0,7, w 1998 roku .- 1,0, w 2002roku. - 14,3. W roku 2011 na
każde 100 osób w Polsce przypada 12, 2 niepełnosprawnych, 11,6 na 100 mężczyzn i
12,7 na 100 kobiet. Natomiast w miastach wskaźnik ten wynosi 12,9, a na wsi 11,1.
Najwyższymi wskaźniki niepełnosprawności charakteryzują się woj. lubuskie - 16, 7%,
lubelskie - 14,3%, warmińsko-mazurskie - 13,6%, dolnośląskie 13,2%. Na 100
mieszkańców województwa małopolskiego przypada ok. 12 osób niepełnosprawnych.
Najwyższy odsetek

niepełnosprawnych przypada na powiat: olkuski, gorlicki,

chrzanowski, krakowski, wielicki i proszowicki. Samo miasto Kraków koncentruje aż
27% ogółu niepełnosprawnych całego województwa małopolskiego.
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10. Zdecydowaną większość niepełnosprawnych stanowią osoby niepełnosprawne prawnie i
biologicznie – 56,5%, przy czym nieco więcej jest mężczyzn (60,5%) niż kobiet (53%),
którzy deklarowali umiarkowane ograniczenie sprawności. Wśród zbiorowości osób
niepełnosprawnych tylko biologicznie (33,3%) wyraźnie przeważają kobiety (37,4%) nad
mężczyznami (28,6%), i deklarowane jest niezależnie od płci umiarkowane ograniczenie
sprawności. Wśród osób niepełnosprawnych tylko prawnie (10,2%) wskazywane są dwa
w zasadniczo równym natężeniu stopnie niepełnosprawności: lekki (4,0%) i umiarkowany
(3,7%). Nieznacznie częściej na te stopnie niepełnosprawności wskazują mężczyźni niż
kobiety. Natomiast niepełnosprawni do 15 lat z orzeczeniem niepełnosprawności liczą ok.
0,5%.
11. Największy spadek – ponad trzykrotny – obserwowany jest w grupie osób
niepełnosprawnych tylko prawnie, tzn., takich, które określiły, że posiadają odpowiednie
orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony, ale nie odczuwają żadnych
ograniczeń do wykonywania zwykłych czynności życiowych związanych z wiekiem.
Zauważa się także (o ponad 50% w stosunku do roku 2002) wzrost liczby osób
niepełnosprawnych tylko biologicznie - nie posiadają orzeczenia, ale ich subiektywna
ocena wskazywała, że odczuwały poważne ograniczenia w zdolności do wykonywania
czynności podstawowych.
12. Polscy niepełnosprawni częściej przynależą do starszych niż młodszych grup wieku.
Według uzyskanych danych najczęściej należą do najstarszej grupy wieku – tj. powyżej
60 lat – 53% , przy czym zdecydowanie częściej „niepełnosprawność w starości” dotyczy
kobiet (59%) niż mężczyzn (47%).
13. Liczba kobiet niepełnosprawnych w wieku reprodukcyjnym wynosi 418, 9 tys., co
stanowi ok. 17 % ogółu kobiet niepełnosprawnych, 23% z nich jest niepełnosprawnymi i
biologicznie i prawnie.
14. Dane spisów odzwierciedlają zasadniczo ogólnopolską strukturę według stanu cywilnego,
tak jak w populacji całego kraju wśród osób niepełnosprawnych dominują przynależący
do stanu małżeńskiego (54%), dalej wdowiego (24%), wolnego (15%) i na końcu tej
gradacji znajdują się osoby rozwiedzione (6,5%). W tej zbiorowości stosunkowo dużą
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grupę stanowią osoby stanu wdowiego. Według danych spisu prawie co trzecia
niepełnosprawna kobieta jest wdową, przeszło co dziewiąta panną i prawie co piętnasta
rozwiedzioną, Struktura według stanu cywilnego i typ rodziny biologicznej wpływają na
potencjalnie na formy wsparcia, doświadczania troski i opieki, mogą także pokazywać
osamotnienie w niepełnosprawności i starości.
15. Jak pokazują dane spisowe wzrasta poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych, co
należy uznać za czynnik silnie emancypujący te zbiorowości. Zauważalne są zmiany
wyrażające się wzrostem najwyższego poziomu wykształcenia tj. podniesienie się o 4
punkty procentowe odsetka osób z wyższym wykształceniem (z 4% do ok. 8%) oraz ze
średnim i policealnym – z 21% (2002r.) do 28%. Jednak odsetek osób z wyższym
poziomem wykształcenia jest stosunkowo niewielki biorąc po uwagę, iż w skali całego
kraju wynosi on 17%, a w odniesieniu do poziomu średniego i policealnego 32%. Warto
odnotować, iż liczba osób niepełnosprawnych ze stopniem co najmniej doktora wynosi
13 059. Zamienny jest w okresie międzyspisowym spadek osób z wykształceniem
najniższym tj. podstawowym (33%) i bez wykształcenia (4%).
16. Mężczyźni legitymują się lepszym wykształceniem niż kobiety. Jeśli idzie o liczbę
legitymujących się stopniem doktora to zdecydowanie przeważają mężczyźni (8110) nad
kobietami (4949). wykształcenie ponadpodstawowe posiadało ponad 71% mężczyzn i
tylko 58%% kobiet.
17. Liczba osób kontynuujących naukę według danych spisowych wyniosła 159, 0 tys.,
wieku. Naukę kontynuowało nieco więcej mężczyzn (53%) niż kobiet (47, 3%).
Obserwuje się wyraźne przestrzenne zróżnicowanie w kontynuowaniu edukacji przez
osoby niepełnosprawne. I tak naukę kontynuowało aż 65% tych osób w miastach i tylko
37% na wsi. Udział kobiet ze wsi kontynuujących naukę w ogólnej liczbie osób
kontynuujących naukę wyniósł zaledwie 17%, a kobiet z miast 50%.
18. Ograniczenia sprawności wyraźnie wpływają na kontynuowanie nauki. Osoby
posiadające ograniczenia sprawności najczęściej legitymują się wykształceniem
gimnazjalnym i podstawowym (60%), przy czym wskaźnik ten dla osób z całkowitym
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ograniczeniem sprawności wynosi 58%, z poważnym ograniczeniem sprawności-63% i
umiarkowanym ograniczeniem sprawności 59,7%.
19. Status na rynku pracy został określony tylko dla 2065,7 tys. mężczyzn i 2458,7 tys.
kobiet. Liczba osób pracujących wyniosła zaledwie 742,9 tys. (16%) ( 804,6 tys. -2002 r).
Liczba bezrobotnych wyniosła zaś 177 tys. (4%) ( 206,4 tys.- 2002 r.).Bierni zawodowo
liczyli 3 608,0 tys., co stanowi aż 80 % osób, w stosunku do których ustalono status na
rynku pracy.
20. Ostatni spis, jak i poprzedni informują, iż kobiety częściej niż mężczyźni pozostają
bierne zawodowo oraz że wśród aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych
przeważają mężczyźni (20,4%) nad kobietami (13,1%). W NSP 2011 kobiety bierne
zawodowo wśród ogółu kobiet, w stosunku do których ustalono status na rynku pracy
stanowiły aż 84%.
21. Podstawą utrzymania były dochody z niezarobkowych źródeł utrzymania tj. emerytur,
rent, różnego rodzaju zasiłków (77,2%); obserwowany jest pewny spadek w stosunku do
roku

2002

(84,4%)

(wpływ

zaostrzonych

kryteriów

kwalifikacyjnych

niepełnosprawności). Najczęściej wykonują pracę najemną w sektorze prywatnym 51,2%, dalej pracę najemną w sektorze publicznym – 25,9%, pracują na rachunek własny
poza rolnictwem- 11,2% i na rachunek własny w rolnictwie -11,-7%. Badania spisowe na
razie nie przedstawiają czy wykonywana praca jest na tzw. otwartym czy zamkniętym
rynku pracy.
22. Odnosząc się do charakterystyki

niezarobkowych źródeł utrzymania ustalono, iż.

niepełnosprawni najczęściej utrzymują się z emerytury -95%, renty z tytułu niezdolności
do pracy -28,1%, renty rodzinnej – 5,5%, renty socjalnej – 3,7%, zasiłku dla
bezrobotnych -0,8%, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych -0,4% oraz świadczeń
pomocy społecznej.
23. W świetle badań „Diagnozy Społecznej” osoby niepełnosprawne pytane o warunki
podjęcia w pracy w zdecydowanej większości stwierdziły, iż nie chcą pracować -66%
(osoby pełnosprawne -52%). Sytuacja taka jest zrozumiała w kontekście danych o
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przyczynach braku aktywności zawodowej. Dominowały osoby deklarujące zły stan
zdrowia i posiadające już uprawnienia emerytalne. Kobiety częściej niż mężczyźni (55%)
deklarowały taką postawę (74%).
24. Z danych spisowych dowiadujemy się o schorzeniach osób niepełnosprawnych;
zdecydowana większość posiada tylko jedno schorzenie (64,8%), a dwa i więcej -28% ( w
tym dwa 18,7%, trzy 9,9%). Prawie 7 % osób odmówiło udzielenia odpowiedzi.
25. Zwracając uwagę na schorzenia według płci należy stwierdzić, iż kobiety (44%) częściej
niż mężczyźni (36,5%) wskazują jako przyczynę niepełnosprawności schorzenie ruchu.
Mężczyźni natomiast nieco częściej niż kobiety informują o schorzeniach krążenia (m16,5%, k-12,8%) i schorzeniach neurologicznych (m-14,8%, k- 12,8%).
26. Dane spisowe wskazują, że niezależnie od płci dominują niepełnosprawni z
długotrwałymi ograniczeniami w wykonywaniu czynności, co wynika z głównie z ich
przynależności do starszych grup wieku. Największą grupę - 48,7% stanowią osoby, u
których ograniczenie czynności z powodu schorzenia trwa dłużej niż 10 lat, kolejną ci,
którzy doświadczają schorzenia od 5-10 lat -21%. U zaledwie 5 % ograniczenie
sprawności trwa do 1 roku, a u 22% od 1 roku do 5 lat. Około 3 % niepełnosprawnych
odmówiło udzielenia odpowiedzi.
27. W prawie co trzeciej polskiej rodzinie występowały osoby niepełnosprawne, więcej tych
rodzin zamieszkiwało w miastach (59,3%), niż na wsi (40,7%). Odnotowano w stosunku
do danych spisu z 1988 roku poważny wzrost wszystkich typów rodzin z osobami
niepełnosprawnymi. Na uwagę zasługuje fakt, iż funkcjonowało 1 138,1 tys. rodzin, w
których znajdowały się dzieci z niepełnosprawnością do lat 24 pozostające na utrzymaniu
(dane NSP 2002)
28. W świetle „Diagnozy Społecznej” w co szóstej rodzinie bez dzieci są osoby
niepełnosprawne, również w co szóstej z małżeństwami z dziećmi. Co 9 rodzina niepełna
posiada niepełnosprawnego członka rodziny.. W odniesieniu do gospodarstw domowych
uderzające są dane wskazujące, że przeszło co czwarta osoba niepełnosprawna (4,4)
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tworzy jednoosobowe nierodzinne gospodarstwo domowe i prawie co szósta zamieszkuje
w gospodarstwach zbiorowych.
W świetle badań WSPS (projekt pod kierunkiem prof. A. Brzezińskiej) osoby z
niepełnosprawnościami zaledwie w ok. 30% wskazują, iż są szczęśliwe i bardzo szczęśliwe
(odsetek dla przeciętnego Polaka/Polki wynosi ok. 80%). Bardzo szczęśliwych osób jest ok. 5%,
a w skali całego kraju ok. 16%.( np. CBOS 2011). Generalnie dominują oceny niejednoznacznie
pozytywne, odzwierciedlające się w stwierdzeniach „raczej szczęśliwe” życie i „ani szczęśliwe
ani nieszczęśliwe”. Kobiety są nieco bardziej szczęśliwe aniżeli mężczyźni.
REKOMENDACJE

1. Wyniki NSP 2011 i inne źródła informacji nakazują prowadzenie badań, które w sposób
wiarygodny podawałyby stan i obiektywne charakterystyki osób niepełnosprawnych.
Aktualne badania doprowadzają do swoistej „konfuzji statystycznej”. W podstawowym
informatorze statystycznym jakim jest „Rocznik Demograficzny 2013” bez wyjaśnień i
odpowiednich komentarzy podawana jest liczba niepełnosprawnych – 4 697,5 tys. Należy
apelować o nagłaśniane

niepowodzenia GUS w badaniu osób niepełnosprawnych i

krytyczne odniesienie do podanej liczy niepełnosprawnych, zatem i wszystkich
szczegółowych ustaleń.
2. Prowadzone badania reprezentacyjne bazują na różnych metodologiach, stąd odmienne
wyniki. Badania spisowe traktowane jako tzw. badanie pełne, powszechne i
obowiązkowe, w ostatnim spisie zasadniczo uznać należy za niespełniające tego wymogu.
Badania te w historii Polski (podejmowany cztery razy) stanowiły niezwykle ważne
źródło informacji o osobach niepełnosprawnych, ich położeniu, cechach ich rodzin i
gospodarstw oraz sytuacji ekonomicznej. Dlatego GUS w następnym spisie powinien
rozważyć, na ile stosowanie nowoczesnych, pośrednich metod (CAPI, CATI) jest zasadne
i przydatne w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
3. Oparcie się na internetowych samopisach powinno prowadzić w przyszłości do walką z
marginalizacją cyfrową i technologiczną osób niepełnosprawnych.
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4. Metody „tradycyjne”, jakościowe, w sposób zdecydowanie lepszy pokazują poziom
integracji społecznej, partycypację społeczną, aktywność zawodową, podmiotowe
strategie radzenia sobie z problemami.
5. Oddziaływania odpowiednich instytucji, ciał i sił społecznych powinny wiązać się z
wykazanymi w spisie przestrzennymi (wieś, miasto) i regionalnymi (województwa)
zróżnicowaniami niepełnosprawności
6. Działania instytucji, ciał i sił społecznych winny prowadzić aktywną, egalitarną politykę
wobec niepełnosprawności

biorąc pod uwagę krzyżowanie się takich cech jak płeć

społeczno-kulturowa, wiek, status na rynku pracy, wykształcenie, miejsce zamieszkania,
rodzaj niepełnosprawności i odczuwane ograniczenia, które tworzą syndrom wzajemnie
splatających się uwarunkowań determinujących położenie społeczne tej kategorii osób.
Badania spisu wykazały np. niższy poziom wykształcenia kobiet niepełnosprawnych niż
mężczyzn (odwrotnie niż w skali całego kraju), niekorzystniejszą sytuację na rynku pracy.
7. Zintensyfikowane

winny

być

działania

dla

wzmacniana

motywacji

osób

niepełnosprawnych w kontynuowanie edukacji na poziomie ponadpodstawowym, i co
ważne na poziome wyższym. Badania winny wyjaśniać na ile gorset ról tradycyjnych
(prace opiekuńcze, usługowo-konsumpcyjne tzw. nieodpłatne) przypisanych kobietom
ogranicza je w zdobywaniu wyższych poziomów wykształcenia.
8. Polityka wobec zbiorowości niepełnosprawnych powinna zwracać uwagę na potrzeby nie
tylko niepełnosprawnych młodszych, w wieku mobilnym ekonomicznie, ale i na potrzeby
starszych osób. Polityka winna być uwrażliwiona na konsekwencje widocznej feminizacji
starości i długoterminowego

trwania w niepełnosprawności. Potrzeby związane ze

zdrowiem osób niepełnosprawnych i zabezpieczeniem ich godnego życia w tej fazie cyklu
życia

będą szczególnie ważne w przeciągu kilkudziesięciu lat (starzenie się

demograficzne).
9. Starzenie się polskich niepełnosprawnych nie zmieni zasadniczo ich negatywnej postawy
wobec powrotu na rynek pracy. Większość, niezależnie od płci posiada niezarobkowe
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źródła utrzymania, które wynikają z nabytych uprawnień (ze względu na wiek, stan
zdrowia) .
10. Zwrócić uwagę należy na potrzeby społeczno-kulturowe, ekonomiczne, zdrowotne oraz
kwestie tożsamościowe prawie pół milionowej grupy kobiet wieku reprodukcyjnym (
badania modułu genderowego identyfikują te potrzeby).
Potrzeby osób niepełnosprawnych winny być identyfikowane nie tylko w wymiarze
jednostkowym, makrostrukturalnym, ale i także mikrostrukturalnym, tj, funkcjonowania, jakości
życia ich rodzin. W prawie co trzeciej polskiej rodzinie jest osoba niepełnosprawna. Brak danych
o strukturze rodzin, jakości życia osób niepełnosprawnych ogranicza konstruowanie polityk
zgodnie z potrzebami różnych typów rodzin i ich implementowanie.
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WPROWADZENIE
Niniejszy raport przedstawia wyniki badań jakościowych (wywiadów biograficznych)
przeprowadzonych w ramach modułu Genderowy wymiar niepełnosprawności będącego częścią
projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego
modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Celem podjętych badań empirycznych
było zdiagnozowanie sytuacji kobiet z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową
(stopień umiarkowany i znaczny) mieszkających w Małopolsce poprzez analizę ich doświadczeń,
potrzeb oraz problemów, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Diagnoza ta stała się
podstawą

sformułowania

rekomendacji

w

zakresie

polityki

społecznej

wobec

niepełnosprawności.
Jak zostało zaznaczone we Wprowadzeniu do raportu podsumowującego badania
przeprowadzone w ramach modułu Genderowy wymiar niepełnosprawności, punktem
odniesienia dla naszych analiz jest podejście gender and disability mainstreaming oraz społeczny
model niepełnosprawności. Oba podejście pozwoliły nam wyjaśnić doświadczenia kobiet
z niepełnosprawnościami, pokazując kwestie i problemy podzielane przez wszystkie nasze
rozmówczynie, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, wiek czy miejsce zamieszkania.
Z drugiej strony umożliwiły nam także odkrycie specyfiki każdej grupy rozmówczyń
wyznaczonej przez rodzaj ich niepełnosprawności. Ta odmienność uwidoczniła się zwłaszcza
w przypadku rozmówczyń z niepełnosprawnościami słuchu, które czasem wręcz poddawały
w wątpliwość swój status jako osób z niepełnosprawnością. Jak zauważa Agnieszka Król
i Aleksandra Migalska: Okazało się, że ogromne znaczenie w przypadku tej grupy mają kwestie
tożsamości grupowej, bycia członkinią społeczności Głuchych i uczestniczenia w kulturze
Głuchych. Część z naszych rozmówczyń z paradygmatu związanego z niepełnosprawnością
przesuwała akcent na traktowanie społeczności Głuchych jako mniejszości kulturowej,
podkreślając

wartość

kultury

Głuchych,

która

posługuje

się

odmiennym

systemem

komunikacyjnym, w miejsce rozpatrywania defektu nie(do)słyszących i skupiania się na ich „niepełnej-sprawności” (2013: 3).
Zastosowane

podejścia

teoretyczne

oraz

wyodrębnione

obszary

problemowe

(por. rozdział dotyczący metodologii badań w niniejszym raporcie) pozwoliły nam odkryć
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w narracjach naszych rozmówczyń

genderowy wymiar niepełnosprawności. Należy jednak

podkreślić, że analiza przeprowadzonych wywiadów odkryła przed nami świat naszych
rozmówczyń, w którym kategoria gender odgrywała istotną, ale nie najważniejszą rolę.
Kluczową i podstawową tożsamością okazywała się samoidentyfikacja wyznaczona przez
niepełnosprawność. To właśnie ona w pierwszej kolejności determinowała ich pozycje społeczne,
jak również przez jej pryzmat postrzegane były ich role jako kobiet, partnerek, żon czy matek. To
krzyżowanie się tożsamości widoczne było zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących
macierzyństwa i zdrowia reprodukcyjnego, relacji rodzice-dzieci, sytuacji na rynku pracy
i nieodpłatnej pracy czy wreszcie samodzielności oraz stereotypów i mitów dotyczących kobiet
z niepełnosprawnościami.
Niniejszy raport składa się z dziewięciu części, które stanowią wynik analiz wywiadów
biograficznych przeprowadzonych w 2012 i 2013 roku. Prezentację wyników badań zaczynamy
od opisania założeń metodologicznych, zastosowanego scenariusza oraz przebiegu wywiadu.
Przedstawiamy także rozważania dotyczące metodologii prowadzenia badań z kobietami
z niepełnosprawnościami, w których odnosimy się przede wszystkim do udogodnień, jakie
zostały

zastosowane

w

trakcie

prowadzonych

wywiadów.

Następnie

prezentujemy

charakterystykę naszych rozmówczyń.
W kolejnej części przenanalizowane zostały procesy związane z identyfikacją kobiet
z niepełnosprawnościami.

Po

pierwsze,

pokazujemy

ten

proces

na

poziomie

ich

samopostrzegania i budowania własnej tożsamości: jak konstruując obraz samej siebie mierzą się
z tak mocno stygmatyzowaną społecznie kategorią niepełnosprawności, jak procesy te
różnicowane są w przypadku różnych rodzajów niepełnosprawnosci, jak rozmówczynie
odnajdują własne miejsce w dwóch odmiennych porządkach: świecie niepełnosprawności oraz
w szerokiej przestrzeni społecznej, konstruowanej na potrzeby osób w pełni sprawnych,
pomiędzy którymi przemieszczają się w codziennym doświadczeniu. W tym kontekście istotnymi
kategoriami analitycznymi okazały się także (nie)widoczność niepełnosprawności oraz stopień
postrzeganej samodzielności i autonomii.
Z drugiej strony, identyfikacja kobiet z niepełnosprawnościami wiążę się z ich społecznym
postrzeganiem i wizerunkiem. W tym obszarze kluczowe okazały się kwestie stygmatyzacji
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i stereotypizacji, jakim grupa ta podlega w wyniku krzyżowania się procesów marginalizacji
kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami. W tej części rozdziału przeanalizowane więc zostały
mechanizmy

wykluczania,

a

następnie

rozpowszechnione

mity

na

temat

kobiet

z niepełnosprawnościami, za pomocą których mechanizmy te są reprodukowane społecznie.
Następnie analizujemy doświadczenia kobiet z niepełnosprawnościami w zakresie
edukacji, które wskazują na duże nierówności w dostępie do oświaty. Zostały przedstawione ich
trudności w wyborze rodzaju szkoły między specjalistycznymi a masowymi w kontekście
występujących zmian rodzaju szkół przez respondentki bez zmiany ich diagnozy medycznej.
Omawiamy

bazujące

na

stereotypach

przejawy

marginalizacji

dziewcząt

z niepełnosprawnościami ze strony nauczycieli, jak i rówieśników oraz sytuacja studentek
z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych. Zwracamy uwagę na konieczność zmian
w zakresie szkolnictwa osób Głuchych i niedosłyszących w kierunku edukacji dwujęzycznej.
Opisując sytuację kobiet z niepełnosprawnościami na rynku pracy zwracamy uwagę na
zjawisko ich podwójnego wykluczenia: z jednej strony ze względu na płeć (sytuacja kobiet na
rynku pracy jest gorsza w stosunku do sytuacji mężczyzn), z drugiej strony ze względu na
niepełnosprawność. Kobiety z niepełnosprawnością napotykają na wiele barier w postaci
uprzedzeń ze strony pracodawców, które widoczne są już na etapie rekrutacji i kontynuowane
w procesie odbywania stażu lub zatrudnienia. Większość rozmówczyń podkreślała brak ofert
pracy dla kobiet z niepełnosprawnościami, spychanie kobiet z niepełnosprawnościami do mało
ambitnych i nisko płatnych prac oraz brak perspektyw na stałe zatrudnienie. Dodatkową kwestią
jest brak zrozumienia ze strony otoczenia, który powoduje zaniżoną samoocenę i brak wiary we
własne możliwości. W części tej pokazujemy, że powyższe czynniki stają się powodem, dla
których sytuacja materialna kobiet z niepełnosprawnością nie jest zadawalająca. Świadczenia
socjalne w postaci rent i zasiłków również okazują się niewystarczające w kontekście realizacji
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jednak samo ich posiadanie niejednokrotnie wyklucza
z możliwości podjęcia pracy zawodowej.
W kolejnej części przedstawimy doświadczenia kobiet z niepełnosprawnościami w sferze
polityki oraz ich zaangażowanie w organizacjach pozarządowych. Prawa polityczne
i obywatelskie były najczęściej przywoływane przez nasze rozmówczynie w kontekście
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uczestnictwa w wyborach powszechnych, pokazując ich dostępność fizyczną, proceduralną i
komunikacyjną. Co ciekawe, żadna z respondentek nie podjęła w swojej narracji kwestii
reprezentacji czy udziału kobiet z niepełnosprawnościami w gremiach decyzyjnych i instytucjach
zapewniających

władzę.

Nieznacznej

potrzebie

obecności

w

sferze

polityki

zinstytucjonalizowanej towarzyszy zainteresowanie działalnością organizacji pozarządowych. To
one – zdaniem naszych rozmówczyń - stanowią przestrzeń tworzenia wspólnoty, spędzania
wolnego czasu, aktywizacji zawodowej czy edukacyjnej. Podkreśleniu aktywności organizacji
pozarządowych i ich działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami towarzyszą
krytyczne opinie, wskazujące na dalsze obszary ich rozwoju, co omawiamy w ostatniej części
tego rozdziału.
Temat dostępności został przedstawiony z perspektywy dostępności na 5 poziomach:
dostępności

fizycznej,

proceduralnej,

komunikacyjnej,

podejścia

oraz

finansowej.

Najważniejszymi czynnikami różnicującymi respondentki był rodzaj niepełnosprawności
(niepełnosprawność ruchu, wzroku lub słuchu) oraz miejsce zamieszkania (miasto/wieś).
Największe bariery jakie napotykają respondentki to niedostosowanie budynków/przestrzeni
publicznych, utrudniony dostęp do informacji, brak wrażliwość na kwestię niepełnosprawność
osób pracujących w instytucjach publicznych oraz wysoki koszt specjalistycznego sprzętu oraz
rehabilitacji.
W kolejnej części omówione zostały nierówności w dostępie do służby zdrowia oraz
nieprzestrzeganie praw pacjenta wobec kobiet z niepełnosprawnościami poprzez częste przypadki
braku podmiotowego traktowania pacjentek z niepełnosprawnościami, ich infantylizowanie,
a także nieprzestrzeganie prawa do informacji. Skrytykowane zostało częste przenoszenie
odpowiedzialności za dostępność służby zdrowia na pacjentkę . Zwracamy również szczególną
uwagę na bariery fizyczne, jak i na tabuizowanie seksualności kobiet z niepełnosprawnościami
jako główne przeszkody w ich równym dostępie do opieki ginekologicznej. Proponujemy
adresowanie akcji profilaktyki zdrowotnej bezpośrednio do kobiet z niepełnosprawnościami, tak
aby miały do niej pełny dostęp.
Częstym zjawiskiem jest postrzeganie kobiet z niepełnosprawnościami w oderwaniu od
ich płci. Odmawia się im prawa do wchodzenia w związki intymne i realizowania się w rolach
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rodzicielskich. Problem ten wynika w głównej mierze z uprzedzeń wynikających z niewiedzy
otoczenia i towarzyszącej im infantylizacji kobiet z niepełnosprawnością. Przekłada się to na
późniejszą samoocenę i wiarę w możliwość realizowania się w roli partnerki/żony i matki. W
kontekście tym rozmówczynie opowiadały o dyskryminacji ze strony personelu medycznego oraz
braku dostosowanych placówek medycznych. Ogromnym utrudnieniem był dla nich
niejednokrotnie brak akceptacji i wsparcia ze strony najbliższych.
Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami jest jednym z najbardziej istotnych
i jeszcze mało obecnych w Polsce tematów. W rozdziale przedstawiamy charakterystykę
przemocy jako wynik krzyżujących się czynników płci i niepełnosprawności, analizujemy jej
specyfikę ze względu na większe uzależnienie ofiary z niepełnosprawnością od sprawcy,
ograniczenia komunikacyjne oraz inne czynniki społeczne, które mogą wpływać na stosowanie
przemocy np. niska świadomość praw czy postrzeganie kobiet z niepełnosprawnościami jako
biernych. Zwracamy uwagę na trudności metodologiczne badania przemocy wobec kobiet
z niepełnosprawnościami i analizujemy przypadki przemocy, które zostały opisane przez
rozmówczynie. Dotyczą one zarówno przemocy psychicznej w domu, w związkach, przemocy
seksualnej jak i przemocy w instytucjach.
Kolejna część dotyczy poczucia samodzielności oraz źródeł z jakich kobiety
z niepełnosprawnościami uzyskują wsparcie. W obu kwestiach ważną rolę różnicującą
doświadczenia naszych rozmówczyń odgrywał rodzaj niepełnosprawności (wrodzona lub
nabyta). Dla kobiet z niepełnosprawnością nabytą moment utracenia sprawności jest często
traumatycznym doświadczeniem, po którym następuje proces adaptacji oraz osiągania względnej
samodzielności.
Jak wskazywały rozmówczynie, jednym z najważniejszych źródeł wsparcia jest rodzina. Często
jednak niewiedza na temat specyfiki różnych typów niepełnosprawności prowadzi do
nadopiekuńczości i nadmiernej kontroli życia kobiet z niepełnosprawnościami. Inne źródła
wsparcia to przyjaciele, znajomi oraz bliskie osoby niespokrewnione i instytucje publiczne oraz
organizacje pozarządowe. Przedstawiona w tej części analiza odwołuje się do opinii
rozmówczyń, pokazując niedostateczne wsparcie finansowe oraz brak różnorodności w
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działalności instytucji publicznych oraz podmiotów sektora pozarządowego działających na rzecz
osób z niepełnosprawnościami.
METODOLOGIA BADAŃ

METODA BADAWCZA
Poznanie doświadczeń kobiet z niepełnosprawnościami wymagało wybrania metody,
która umożliwi zbudowanie partnerskiej, niehierarchicznej relacji, jak również pozwoli
rozmówczyniom zachować duży zakres autonomii. Taką metodą, pozwalającą przełamać
tradycyjne relacje badaczka – badana, jest wywiad biograficzny (por. Kazimierska 2012, Roberts
1990, Harding 1987). Jak zauważa Anna Bednarczyk: W metodzie biograficznej rozmówczynie są
badaczkami samych siebie. To dzięki ich wysiłkowi i poświęconemu czasowi, badania mogły
zostać zrealizowane (2013: 3). Były one także możliwe dzięki stworzeniu przez badaczki
atmosfery, w której rozmówczynie poczuły się jak ekspertki w tematach, o których opowiadały,
odkryły przed badaczkami swój świat i uporządkowały swoje doświadczenia w sposób, który
same uznały za istotny.
Przed przystąpieniem do wywiadu rozmówczynie zostały poinformowane, że celem
badań jest zebranie informacji o doświadczeniach i potrzebach kobiet z niepełnosprawnościami,
które zostaną przedstawione w raporcie i wykorzystane dla stworzenia rekomendacji w zakresie
polityk społecznych. Każdy wywiad został podzielony na dwie części: narracyjną, w której
rozmówczynie opowiadały własną historię oraz część, w której zadano pytania pogłębiające
wątki poruszone przez respondentki, jak również zostały zapytane o poszczególne obszary
problemowe, które nie zostały wcześniej omówione. W ten sposób badaczki starały się poznać
różne kwestie związane z życiem codziennym respondentek, ich otoczeniem czy relacjami
społecznymi czy ogólnie ujmując – funkcjonowaniem w sferze prywatnej i publicznej. By
poruszyć wszystkie istotne zagadnienia, badaczki korzystały z wcześniej przygotowanego
scenariusza badań, w którym wyróżniono następujące obszary problemowe:
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Samoidentyfikacja i otoczenie (pytania dotyczyły określania siebie, wizerunku kobiet
niepełnosprawnych w mediach, zmian w czasie, spotkań z innymi osobami z
niepełnosprawnościami).



Samodzielność / wsparcie (miejsce zamieszkania, relacje intymne, rodzina, poczucie
samodzielności, niezależności).



Edukacja (rodzaj szkoły, relacje z rówieśnikami, nauczycielami, ważne doświadczenia,
powód zakończenia nauki na danym etapie).



Rynek pracy i zatrudnienie (poszukiwanie, wykonywanie, miejsce pracy, zakończenie,
problemy i ułatwienia, generalna ocena rynku pracy, różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn
na rynku pracy, dobre rozwiązania, rekomendacje).



Sytuacja materialna (sytuacja mieszkaniowa i finansowa rozmówczyni, sytuacja innych
znajomych osób z niepełnosprawnościami, różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn,
rekomendacje).



Dostępność (środków transportu, budynków i architektury, środków komunikacji
i informacji, dóbr i usług, kultury, sportu, wypoczynku).



Dostęp do instytucji, służb publicznych (policja, straż pożarna etc.).



Prawa polityczne i obywatelskie (udział w wyborach, dostęp do informacji
w dostosowanym formacie w urzędach).



Organizacje (znajomość organizacji i ich działalności, opinie, oczekiwania).



Zdrowie (doświadczenia z służbą zdrowia, dostęp do rehabilitacji, sytuacja kobiet
z niepełnosprawnościami w kontakcie z służbą zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem
opieki ginekologicznej, dostęp do antykoncepcji).



Prawa reprodukcyjne (seksualność, związki intymne, macierzyństwo, dostęp do edukacji
seksualnej, rekomendacje).



Poczucie bezpieczeństwa i przemoc (sytuacje narażenia na przemoc, znajomość
możliwości uzyskania pomocy, ocena generalna).
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Sytuacja kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami (znaczenia bycia kobietą
z niepełnosprawnością, różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn).



Czas wolny (jak jest spędzany, jakie są utrudnienia).



Przyszłość (plany, marzenia).



Dobre praktyki (dotyczące omawianych wcześniej obszarów).

W trakcie wywiadu badaczkom zależało na stworzeniu jak najbardziej inkluzyjnych
warunków, które umożliwią uwzględnienie niepełnosprawności rozmówczyń oraz ich
zróżnicowane potrzeby. Dlatego też starano się m.in. przeprowadzać wywiady w miejscach
wskazanych przez rozmówczynie, a w przypadku pozostawienia wyboru miejsca badaczce –
proponować miejsca dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, na
początku każdego wywiadu badaczka upewniała się, że sytuacja wywiadu jest komfortowa dla
rozmówczyni, jak również informowała ją o możliwości przerwania rozmowy. Zastosowane
udogodnienia

miały

ogromne

znaczenie

w

przypadku

wywiadów

z

kobietami

z niepełnosprawnością słuchową: sześć wywiadów zostało przeprowadzonych za pośrednictwem
tłumacza na język migowy (por. Król, Migalska 2013: 9-10). Tłumaczka przed wywiadem
zapoznała się ze scenariuszem badań oraz podstawowymi informacjami na temat wywiadu
biograficznego. Ważnym aspektem było przestrzenne ułożenie badaczki i tłumaczki zgodnie
z preferencjami rozmówczyni. W większości sytuacji rozmówczyni siedziała naprzeciwko
badaczki i tłumaczki, tak by osoba opowiadająca mogła widzieć je obydwie. Ze względu na
specyfikę polskiego języka migowego, badaczki odnosiły wrażenie, że przetłumaczenie bardziej
abstrakcyjnych pojęć stwarza trudności, a czasami jest nawet niemożliwe. W przypadku braku
potrzeby tłumaczenia wywiadu na język migowy, zdarzało się, że osoby słabosłyszące odczuwały
stres wywołany problemami z niedosłyszeniem pytania.
DOBÓR I CHARAKTERYSTYKA PRÓBY
W

ramach

projektu

zostały przeprowadzone

33

wywiady:

12

z

kobietami

z niepełnosprawnościami wzroku, 11 z kobietami z niepełnosprawnościami ruchu oraz 10
z niepełnosprawnościami słuchu. Badaczki poszukiwały rozmówczyń za pomoc „kuli śnieżnej”.
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By dotrzeć do jak najbardziej zróżnicowanej próby, badaczki korzystały także z pomocy
ekspertów, instytucji i organizacji pozarządowych. Dzięki zastosowaniu różnych metod
rekrutacji, udało się przeprowadzić wywiady z kobietami w różnym wieku (między 20 a 60 lat),
miejscu zamieszkania, stopniu i rodzaju niepełnosprawności, sytuacji zawodowej i rodzinnej.
Szczegółową charakterystykę rozmówczyń zawiera Tabela 1 (por. Ciaputa, Matlak 2013: 7-9,
Bednarczyk 2013: 4-6, Król, Migalska 2013: 7-9). Na potrzeby niniejszego raportu wszystkie
imiona respondentek zostały zmienione. Jest to zabieg mający na celu upodmiotowienie
badanych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej anonimowości.

Imię

Rodzaj niepełnosprawności

Klaudia

Niepełnosprawność

słuchu

(nie

Wiek

Miejsce zamieszkania

Dodatkowe informacje

23

Miasto

Samodzielna;

słyszy od urodzenia)

mieszka

z

rodzicami;
Obecnie odbywa staż.

Barbara

Niepełnosprawność słuchu (osoba
niedosłysząca,

niepełnosprawność

nabyta,

niepełnosprawność

Wieś

50

Mieszka z partnerem, 4 dzieci z
pierwszego małżeństwa;
Wykształcenie

sprzężona)

zawodowe;
Aktywna zawodowo.

Katarzyna

Niepełnosprawność słuchu – osoba
Głucha

(zdiagnozowana

Wieś

31

po
Pobiera rentę.

ukończeniu 1 roku życia)

Anna

Niepełnosprawność

Zamężna;

słuchu

50

Małe miasto

Mężatka, 3 dzieci.

21

Małe miasto

Studentka.

(zdiagnozowana pod koniec szkoły
podstawowej)

Alicja

Niepełnosprawność słuchu (osoba
niedosłysząca,

„aparatowana”,

zdiagnozowana w 4 roku życia)
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zasadnicze

Mariola

Niepełnosprawność

słuchu

60

(niepełnosprawność sprzężona)

Urodzona na wsi, od 7

W

roku

instytucji

mieszka

w

mieście

młodości

mieszkała
dla

w
osób

niedosłyszących;
Mężatka, 2 synów;
Pracowała w zawodzie przez 25
lat.

Ewa

Niepełnosprawność słuchu (osoba

Około 30

Wyższe wykształcenie;

Miasto

niesłysząca od urodzenia)
Pracuje zawodowo.

Małgorzata

Niepełnosprawność słuchu

Około 60

Miasto

2 dzieci;
Przebywa na rencie.

Joanna

Niepełnosprawność

słuchu

64

Urodzona

(niepełnosprawność sprzężona)

Natalia

obecnie

Niepełnosprawność słuchu (straciła
słuch

w

wieku

6

lat,

33

na
mieszka

wsi,

Mężatka, 3 dzieci;

w

małym mieście

Przebywa na emeryturze.

Miasto

Pracuje jako księgowa;

osoba
Aktywista na rzecz środowiska

niedosłysząca, „aparatowana”)

Głuchych.

Anna

Niepełnosprawność ruchu

30

Miasto

Mieszka z mamą i siostrą;
Wykształcenie średnie;
Nie pracuje zawodowo;
Działa

w

katolickim

stowarzyszeniu

osób

niepełnosprawnych.

Dorota

Niepełnosprawność ruchu (od 16 lat

Około 50

Wieś

Rozwiedziona, 4 córki;

porusza się na wózku)
Mieszka z 2 córkami i byłym
mężem;
Nie pracuje zawodowo.
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Edyta

Niepełnosprawność

ruchu

(od

Wieś

38

Mieszkanka

Domu

Pomocy

Społecznej;

urodzenia)

Wykształcenie średnie;
Nie pracuje zawodowo.

Izabela

Niepełnosprawność ruchu (porusza

Około 40

Wieś

Mieszka z rodzicami.

35

wieś

W związku kohabitacyjnym;

się na wózku)

Gabriela

Niepełnosprawność ruchu

Wykształcenie średnie;
Nie pracuje zawodowo.

Joanna

Niepełnosprawność ruchu (od 2012)

27

Miasto

Singielka;
Wykształcenie wyższe;
Nie pracuje zawodowo.

Karolina

Niepełnosprawność

ruchu

(od

35

Miasto

Mieszka sama;

urodzenia)
W związku;
Wykształcenie wyższe;
Pracuje w stowarzyszeniu.

Katarzyna

Niepełnosprawność ruchu (od 2011)

30

Miasto

Mężatka;
Wykształcenie wyższe;
Pracuje zawodowo.

Magdalena

Niepełnosprawność ruchu (od 12 lat)

59

Miasto

Mieszka

z

matką,

córką

i

wnukami;
Nie pracuje zawodowo.

Paula

Niepełnosprawność

ruchu

(od

Wieś

21

Mieszka z rodzicami;

urodzenia)
Wykształcenie średnie niepełne
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(brak matury);
Odbywa staż.

Renata

Niepełnosprawność ruchu

Wieś

50

Mężatka, ma dzieci;
Wykształcenie wyższe;
Nie pracuje zawodowo.

Anna

Niepełnosprawność wzroku

32

Miasto

Mężatka;
Studentka.

Barbara

Niepełnosprawność

wzroku

32

Miasto, ale pochodzi z

Studentka;

małej miejscowości

(zdiagnozowana jako dziecko)

W związku.

Cecylia

Niepełnosprawność wzroku (od 7

35

Miasto

Studentka (studia II stopnia);

lat)
Wolontariuszka; zarejestrowana
w Urzędzie Pracy;
Mieszka z mamą.

Dagmara

Niepełnosprawność

wzroku

30

Miasto

Wykształcenie wyższe;

(niepełnosprawność sprzężona; od 8
Aktywista na rzecz środowiska

roku życia zupełnie nie widzi)

Niewidomych

i

niedowidzących;
Aktywna na rynku pracy;
Mieszka z partnerem.

Elżbieta

Niepełnosprawność
dziecko

–

osoba

wzroku

(jako

60

Miasto

Wykształcenie wyższe;

niedowidząca,
Wolontariuszka w organizacjach

obecnie już nie widzi całkowicie)

i stowarzyszeniach na rzecz
osób z niepełnosprawnościami;
Mężatka, 2 dzieci.

Halina

Niepełnosprawność

wzroku

(od

Około 25-30

99

Małe miasto

Wyższe wykształcenie;

Pracowała przez 2 lata, po nich

dzieciństwa)

nastąpił

okres

Obecnie

zaangażowana

bezrobocia.
jako

wolontariuszka w fundacji;
Mieszka sama;
Singielka.

Iwona

Niepełnosprawność wzroku (osoba

22

Miasto

Studentka (studia II stopnia);

słabo widząca, zaczęła tracić wzrok
Mieszka

około 8 klasy szkoły podstawowej)

z

rodzicami

i

5

rodzeństwa;
Pozostaje w związku.

Joanna

Niepełnosprawność

wzroku

(od

35

Miasto (wychowana w

Wykształcenie wyższe;

małym mieście)

urodzenia)

Pracuje

w

stowarzyszeniu,

wcześniej podejmowała także
inne prace;
Mieszka z koleżanką;
W związku;
Niezależna finansowo.

Kornelia

Niepełnosprawność wzroku

27

Miasto (wychowana w

Wykształcenie wyższe;

mniejszym mieście)
Singielka;
Mieszka z rodzicami (problem z
wynajęciem mieszkania).

Katarzyna

Niepełnosprawność wzroku (nabyta

Około 32

Wieś/Miasto

Wykształcenie wyższe;

w okresie dzieciństwa)
Aktywna zawodowo;
Singielka.

Łucja

Niepełnosprawność
(zdiagnozowana

wzroku
w

Małe miasto

60

Wykształcenie wyższe;

szkole
Otrzymuje rentę ale poszukuje

podstawowej)

pracy w niepełnym wymiarze
godzin;

100

Mieszka z siostrą.

Magdalena

Niepełnosprawność wzroku

Małe miasto

50

Mieszka z siostrą.

Tabela 1: Charakterystyka rozmówczyń

SAMOIDENTYFIKACJA

I

SPOŁECZNE

POSTRZEGANIE

KOBIET

Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM I
Badając procesy samoidentyfikacji i tożsamości społecznej, podstawowe kwestie to
analiza elementów tej tożsamości oraz ich priorytetyzacja przez osoby badane. W przypadku
naszych rozmówczyń – kobiet z niepełnosprawnościami, chodzi zatem o to jakie znaczenie
nadają posiadaniu określonego rodzaju niepełnosprawności, jak interpretują swoją rolę jako
kobiet, jakie inne elementy tożsamości są dla nich ważne. Po drugie, kluczowe staje się
zidentyfikowanie wzajemnych wpływów i warunkowania się tych wymiarów.
Jednak

wyzwanie

związane

przeanalizowaniem

tematu

identyfikacji

kobiet

z niepełnosprawnościami, zarówno w kontekście samopostrzegania i konstruowania własnej
tożsamości, jaki i w sferze ich postrzegania w przestrzeni społecznej zasadza się na
podstawowym metodologicznym dylemacie. Jest on związany z pytaniem o możliwość
wywołania i w pewien sposób narzucenia kobietom biorącym udział w badaniu perspektywy
opowiadania o własnej tożsamości i doświadczeniach. Rozmówczynie, zaproszone do udziału
w projekcie dotyczącym doświadczeń „kobiet z niepełnosprawnościami” z oczywistych
względów właśnie niepełnosprawność czyniły centralną kategorią dla swoich opowieści, co
pozostało nie bez znaczenia dla ostatecznej charakterystyki ich obrazu siebie oraz
przedstawianego społecznego wizerunku kobiet z niepełnosprawnościami. Dlatego, o ile to
niepełnosprawność w powiązaniu z byciem kobietą stanowi podstawowy element i kontekst
odniesienia dla procesów związanych z identyfikacją naszych rozmówczyń, o tyle
nierozstrzygnięte pozostaje pytanie o to, jak duże znaczenie dla ich własnego samoopisu
stanowiłyby te kategorie tożsamościowe, gdyby kontekst nie został im z góry zasugerowany.
Z podobnego powodu, zbadanie genderowej identyfikacji naszych rozmówczyń stanowiło
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wyzwanie, ponieważ o ile wymiar ten stanowił ważną część ich tożsamości, punktem wyjścia
było jednak posiadanie niepełnosprawności. Ten wymiar identyfikacji rozmówczynie postrzegały
jako kluczowy dla swego położenia, wyjaśniający w pierwszej kolejności ich pozycję
i decydująco różnicujący je społecznie. Ale z drugiej strony, bywał punktem wyjścia po to, by
zakwestionować jego centralność dla tożsamości, zwrócić uwagę na inne ważne identyfikacje,
w tym także właśnie genderową. Nawet wtedy jednak, rozmówczynie najpierw i przede
wszystkim mierzyły się z kategorią niepełnosprawności i filtrowały przez nią swoje
doświadczenia.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO WYMIAR TOŻSAMOŚCI
Zmierzenie się z pojęciem niepełnosprawności jako kategorią tożsamościową związaną
z identyfikacją (na poziomach samopostrzegania i przestrzeni społecznej) stanowiło wyzwanie
zarówno dla nas – badaczek, jak i dla badanych kobiet. Trudnością dla procesu badawczego było
przede wszystkim ogromne wewnętrzne zróżnicowanie i złożoność tego, co w dyskursie
społecznym określane jest mianem niepełnosprawności, zarówno ze względu na definiowanie
samego pojęcia, jak i zróżnicowanie jego wymiarów i sposobów społecznego przejawiania się10
(por. Kotlarska-Michalska 1999). Aby móc zmierzyć się z tą różnorodnością, podstawowym
założeniem dla badania niepełnosprawności powinno być przyglądanie się określonym
mechanizmom społecznym, a nie określonym grupom, co w momencie próby uchwycenia
identyfikacji grupowej, określonej tak szeroko jak „kobiety z niepełnosprawnościami” staje się
ekwilibrystycznym wyzwaniem, niekoniecznie zresztą uzasadnionym. Niekoniecznie, ponieważ
same badane kobiety taką identyfikację często stawiały pod znakiem zapytania:

10

Przyjęcie społecznego modelu niepełnosprawności w procesie badawczym, w którym rozumiana jest ona jako
rodzaj relacji z otoczeniem społecznym, raczej proces a nie stan, kontinuum w czasie i przestrzeni społecznej (por.
Migalska, Król 2012) w pewnym sensie pomaga ustawić perspektywę, która jednak staje się niesłychanie złożona i
wielowymiarowa, w obliczu różnorodności doświadczania tej relacji w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
stopniu, momentu jaj nabycia, stabilności stanu zdrowia, widoczności itp. Ponadto, przyjęcie społecznego podejścia
do niepełnosprawności przez badaczki, nie oznacza, ze wszystkie rozmówczynie zawsze w pełni interpretowały
swoje doświadczenia w taki sposób. W Polsce, w dyskursie społecznym o niepełnosprawności wciąż bardzo
rozpowszechniony jest model medyczny, dlatego trudno się dziwić, że część rozmówczyń wraz z badaczkami
odkrywało potencjał społecznego modelu niepełnosprawności (por. artykuł Agnieszki Król w niniejszym raporcie )
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Nie, nie podoba mi się to, bo przyklejamy sobie plakietkę – i nie mówię tylko o kobiecie z
niepełnosprawnością. Tak samo wchodząc do sekretariatu nie powiedziałabym „jestem kobietą z
miasta i proszę mnie tak i tak traktować”, albo „ja mam wyższe wykształcenie, to życzę sobie, żeby…”.
To jest tylko jedno z określeń i gdzieś idzie w którejś kolejności (Cecylia, z niepełnosprawnością
wzroku).

Zmierzenie się z kategorią niepełnosprawności w obrębie własnej tożsamości stanowiło
dla wielu kobiet dylemat. Z jednej strony nie czuły się dobrze, gdy taka charakterystyka była im
automatycznie przypisywana we wszystkich sytuacjach i na wszystkich polach, rzutując na
sposób ich traktowania jako „niepełnowartościowych”, posiadających dysfunkcje. Z drugiej
strony, identyfikacja taka bywa niezbędna aby wyegzekwować i domagać się równego
traktowania i móc w pełni realizować się w świecie przystosowanym i zaprojektowanym przez
dominującą grupę osób w pełni sprawnych:
Niepełnosprawność jest to dyskomfort, jest to brak tych funkcji, ale przy zrozumieniu sedna sprawy
można przejść do porządku dziennego i można się czuć pełnowartościowym człowiekiem i można się
realizować, pod warunkiem że człowiek się pogodzi z tą niepełnosprawnością i wie na czym to polega i
że nie jest tego w stanie zmienić i jeśli się z tym pogodzi i troszkę pokieruje swoim losem to jest w
stanie funkcjonować w społeczeństwie i być szczęśliwym człowiekiem. Określam się że jestem kobietą,
matką, córką itd., ale teraz gdzieś tam świta osoba chora, niepełnosprawna, może to jest 6 czy 7
miejsce ale jest, kiedyś tego nie było, ale teraz jest (Renata, z niepełnosprawnością ruchu).

GRANICE TOŻSAMOŚCI I DOŚWIADCZEŃ – ŚWIAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ŚWIAT OSÓB
SPRAWNYCH

Aby zinterpretować kategorię niepełnosprawności, należy podkreślić znaczenie motywu
dwóch światów, a więc świata osób w pełni sprawnych oraz osób z niepełnosprawnościami,
którym posługiwały się rozmówczynie:
Niepełnosprawni mówią czasem tak, że „a po Tobie nie widać” i nie rozumieją tego, że ja czuję tak,
jak oni. Na tych warsztatach zrozumiałam, że jestem na zejściu dwóch światów – tak ani tu, ani tu
(Joanna, z niepełnosprawnością wzroku ).

Posługiwanie się tym motywem przez respondentki było wielowymiarowo zróżnicowane
i podziałowi temu przypisywane były różnorodne znaczenia. W relacjach niektórych
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rozmówczyń, szczególnie z widocznymi niepełnosprawnościami, zwłaszcza ruchowymi,
pojawiało się kwestionowanie takiego podziału, podkreślanie że jest on nadinterpretacją:
Niepełnosprawność – to przecież siedzi w naszych głowach. Myślę, że bardziej osoby sprawne
podzieliły sobie tak. Znaczy.. no, sprawne…. Został taki podział stworzony. Bardziej właśnie osoby
sprawne tak właśnie używają tego określenia. Osoby niepełnosprawne tak się nie nazywają, nie
określają się tak (Joanna, z niepełnosprawnością wzroku).

Po pierwsze, dlatego, że rozmówczynie widzą niepełnosprawność jako kategorię na tyle
szeroką i zróżnicowaną, że trudno mieć poczucie przynależności i współdzielenia doświadczeń
z tak uogólnioną kategorią grupową, po drugie wyraźnie odczuwały ocenny charakter tego
podziału, związany z normą, którą jest bycie osobą sprawną oraz niepełnosprawnością, jako
niespełnianiem normy:
Staram się żyć normalnie, jak zdrowa kobieta, czasem zapominam że jestem niepełnosprawna, ale nie
jestem traktowana… jestem traktowana normalnie, chcę być traktowana normalnie, wiem że poruszam
się za pomocą czegoś, ale raczej na co dzień o tym nie myślę, żyję normalnie, a jak szukam pracy czy
mam jakiś pomysł to myślę czy na wózku mogę to zrobić, jestem świadoma ale jakiś taki pomysł
„pojechałabym w podróż dookoła świata” no to potrzebuję pomocy (Anna, z niepełnosprawnością
ruchu).

Pojawiło się wiele wypowiedzi, w których rozmówczynie domagały się społecznego
uznania, że ich odmienny sposób funkcjonowania, związany z posiadaniem niepełnosprawności
nie może być rozumiany w sposób globalny, charakteryzujący je w sposób całkowity i
wystarczający, a także niedopuszczalne jest nadawanie wartości negatywnej posiadaniu
niepełnosprawności, nie chciały być postrzegane jako posiadające jakiś rodzaj braku. Często
powtarzającym się w wypowiedziach motywem było pojęcie „bycia normalną”, domaganie się
„normalnego” traktowania, podkreślanie że w większości sytuacji funkcjonują podobnie jak
„normalna reszta społeczeństwa”, a nawet wtedy, gdy ze względu na niepełnosprawność
potrzebują udogodnień czy dostosowań, nie może to być oceniane na skali „lepiej-gorzej”:
Natomiast ja myślę, że jestem normalnym człowiekiem. Takim, jak zdrowy. Tylko chodzę inaczej. Ty
masz buty, a ja mam koła. Zawsze mówię tak „idę, idę”, a ktoś za mną woła „jadę, jadę” (Magdalena,
z niepełnosprawnością ruchu).
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Z drugiej strony, pojawiła się również tendencja do posługiwania się pojęciem
niepełnosprawności i jej odmian z intencją podkreślania pozytywnego znaczenia identyfikacji z
tą grupy osób. Najsilniej widocznym tego przejawem jest funkcjonowanie środowiska Głuchych.
Dla części respondentek z niepełnosprawnościami słuchu, przynależność do tego świata była
kluczowym i pozytywnym elementem tożsamości, który adekwatniej byłoby rozpatrywać w
kategoriach

przynależności

do

kultury

Głuchych,

a

nie

klasycznie

pojmowanej

niepełnosprawności społecznej 11 . Dla części rozmówczyń ich „niepełnosprawność” stanowiła
raczej różnicę kulturową, opartą na odmiennej komunikacji, odmiennych sposobach
funkcjonowania, widziały w niej wartość, związaną z przynależnością grupową:
(…) tutaj [wśród słyszących]) się muszę inaczej zachowywać, a wśród Głuchych jesteśmy sobie równi i
ja mogę się pytać o to, czy nie zrozumiałam, czy coś. Udało mi się coś przeskoczyć. Także na pewno
zupełnie inaczej się człowiek czuje w swoim środowisku ludzi Głuchych, jeszcze tym bardziej, że my
tyle rzeczy robimy razem (…) Ja to wiem na swoim przypadku, jak mi próbowano wmówić, że ja jestem
taka sama, jak wszyscy i w związku z tym ja muszę ukrywać to, bo jak będę ukrywać, to będzie dobrze
i potem się okazało… Dopiero jak poznałam moją inną możliwość, że mogę się czuć całkiem inaczej w
tym moim gronie z Głuchymi i językiem migowym, to ja mam swoją grupę i ja się czuję jak słysząca
wśród słyszących – jak głucha wśród Głuchych, więc…(Natalia, z niepełnosprawnością słuchu).

Jednak znowu należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością
słuchu są osobami Głuchymi „kulturowo” 12 – część z respondentek, głównie niedosłyszących
opowiadała o doświadczeniu niepełnosprawności jako stygmatyzującym i odczuwanym głównie
jako wykluczające.

11

Bardziej szczegółowe i ukierunkowane badania osób z niepełnosprawnościami słuchu wskazują, że w przypadku
społeczności osób Głuchych, dużo bardziej adekwatne i efektywne podejście, umożliwiające zrozumienie
i wyjaśnianie procesów tożsamościowych i społecznego funkcjonowania Głuchych, stanowi tzw. podejście
kulturowe, oparte na przekonaniu, że głuchy nigdy nie będzie funkcjonował tak jak słyszący, ale także w pewnym
sensie docenienie głuchoty, rozumianej jako posługiwanie się odmiennymi od słyszących kanałami komunikacji,
wytwarzanie odmiennych zwyczajów kulturowych i specyficznych kodów, zwłaszcza zaś podkreślanie wartości
języka migowego, jako serca kultury Głuchych. Więcej nt. podejścia kulturowego zob m.in.: Król , Migalska 2013;
Czajkowska-Kisil, Klimczewska. 2007
12

Czyli niekoniecznie niesłyszącymi posługującymi się językiem migowym – wiele osób niedosłyszących,
posługujących się aparatami słuchowymi także posługuje się językiem migowym i identyfikuje ze środowiskiem
Głuchych, a z kolei nie wszystkie osoby niesłyszące znają migowy lub czują przynależność do Głuchych.
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Inną zaznaczającą się w niektórych wypowiedziach pozytywną stroną identyfikacji
z kategorią osób niepełnosprawnych był szczególny rodzaj doświadczenia, pewien typ
odmiennej

wrażliwości

przypisywany

przez

niektóre

respondentki

osobom

z niepełnosprawnościami. Z jednej strony była to spowodowane większym bogactwem
doświadczeń życiowych, przejścia przez trudności, które wzmacniają osobowość:
Każdą osobę niepełnosprawną coś z sobą łączy, bo wydaje mi się, że zdrowy człowiek nie zrozumie tak
drugiego człowieka jak drugi chory człowiek. Jak ktoś coś w życiu przeżył i miał jakieś problemy ze
zdrowiem to rozumie pewne rzeczy bardziej niż zdrowy. To znaczy, ja nie mówię, bo zdrowi ludzi
starają się na pewno zrozumieć, ale nie jak osoba która przeżyła coś podobnego (Paula,
z niepełnosprawnością ruchu).

Jedna z rozmówczyń, zintegrowana ze środowiskiem Głuchych zaznaczyła też, że jej
zdaniem osoby Głuche mają większą tolerancję dla odmienności, wychodzącą poza różnice
związane z niepełnosprawnością, np. dotyczącą orientacji psychoseksualnej:
Większa tolerancja jest, tak. Rozmawiałam ze znajomym który jest gejem i on mi to tłumaczył że jest
większa tolerancja i że on też tak czuje, że jest bardziej tolerowany, że nie ma żadnego problemu. Fakt
jest, że to nie jest tak że każdemu mówi „cześć jestem Rysiek z Chrzanowa, nie wiem, jestem gejem”.
To nie jest aż tak wiadomo, zresztą publicznie się o tym nie mówi, a co to ma za znaczenie. To jest
prywatne, zresztą jest taki znak „to jest moja sprawa” – Głusi uwielbiają go używać. Więc moja
sprawa, nie wtrącaj się. Pilnują też: „co cię to interesuje”, „moja sprawa”, albo „mam prawo”, tak?.
Wydaje mi się, że jak jest ta większa tolerancja. (Natalia, z niepełnosprawnością słuchu).

Trzeba jednak zaznaczyć, że tego rodzaju podział rzeczywistości społecznej, użyteczny
w analizie, niekoniecznie i nie zawsze oznaczał wyraźne identyfikowanie się badanych kobiet
w tak właśnie ustalonym porządku, często przywoływany był po to, aby zmierzyć się z nim i go
zakwestionować.
Dzięki przyjęciu społecznego, relacyjnego modelu niepełnosprawności przy analizowaniu
doświadczeń rozmówczyń, zauważyć można że w odniesieniu do podziału rzeczywistości
społecznej na dwa światy, charakterystyczne dla wielu historii jest balansowanie pomiędzy
tymi światami. Większość doświadczeń kobiet z niepełnosprawnościami (może z wyjątkiem
tych z nich, które w pełni identyfikują się z kulturą Głuchych) opiera się tak naprawdę na
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negocjacjach

z

tym

podziałem.

Balansowanie,

przechodzenie

od

sprawności

do

niepełnosprawności przestrzeni związanej z procesami tożsamościowymi ma różnorakie postaci.
Po pierwsze, jest związane po prostu z tym, że część z respondentek niepełnosprawność
nabyła w toku życia. Dla wielu z nich zaakceptowanie tego faktu i nadanie mu znaczenia, które
nie byłoby degradujące dla poczucia własnej wartości i autostygmatyzujące, było trudnym
i długotrwałym doświadczeniem:
Myślę, że postrzeganie własnej niepełnosprawności to też zależy od psychiki. Swego czasu bardzo
mądrze lekarz powiedział mi, że swoją chorobę trzeba polubić i żyć z nią w symbiozie i od tego czasu
staram się właśnie tak postępować. Założyłam rodzinę, mam dwoje dzieci, doczekałam się emerytury,
więc to życie nie było takie trudne z tą moją niepełnosprawnością, nie było też łatwe, bo małe napisy,
bo ulicy nie doczytam, bo przy przejściu wyjmuję laskę z torebki, ale nie czułam się wyizolowana ze
społeczeństwa (Elżbieta, z niepełnosprawnością wzroku).

Najbardziej widoczne było to w grupie rozmówczyń z niepełnosprawnościami wzroku, których
wada często stopniowo się pogłębiała. Charakterystyczna jest w takich przypadkach także
niestabilność sytuacji związanej z niepełnosprawnością – cykliczne pogarszanie się i poprawianie
widzenia, które odbijając się na zmienności ich możliwości, mocno wpływa na obraz
i autodefinicję samej siebie (więcej: Bednarczyk 2013):
Dla mnie chyba takim największym problemem jest to ta niestałość, bo moje schorzenie nie jest do
końca określone, nie ma konkretnych prognoz i to wszystko jest takim ciągłym młynem, od rzutu do
rzutu, od zaostrzenia do pogorszenia i to jest chyba najgorsze. Trudno mi się było na przestawienie od
14 roku życia, bo to wtedy się zaczęły te problemy (Barbara, z niepełnosprawnością wzroku).

Po drugie, przekraczanie mentalnych (bo na takich skupiamy się w tym rozdziale – choć
granice pomiędzy światami dostępnymi osobom sprawnym i niepełnosprawnym funkcjonują we
wszystkich obszarach ich doświadczenia, od choćby przeszkód architektonicznych do barier
komunikacyjnych – więcej w rozdziale: Dostępność) granic pomiędzy światami sprawności
i niepełnosprawności wiąże się z różnego rodzaju barierami, często niezależnymi od
rozmówczyń. Najbardziej wyrazistym przykładem

jest problem bariery komunikacyjnej

dotyczącej osób posługujących się językiem migowym albo osób niewidomych w tak bardzo
współcześnie zwizualizowanej społecznej przestrzeni. W takich przypadkach rozmówczynie
w dotkliwy sposób odczuwają, że posiadanie niepełnosprawności wyklucza je z niektórych sfer
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życia społecznego, co odbija się na ich autopostrzeganiu. Zidentyfikowanie siebie jako osoby
przynależącej do świata niepełnosprawności – świata, w którym trzeba pogodzić się z rezygnacją
z pewnych obszarów życia – była dla wielu rozmówczyń trudna do zaakceptowania.
W konsekwencji, szukając oparcia dla budowania tożsamości, odczuwały dyskomfort
nieprzynależności „ani tu, ani tu”. Szczególnie uwidaczniało się to w przypadkach kobiet
niedowidzących, których wada wzroku i noszenie okularów w potocznym odbiorze nie kojarzy
się jednoznacznie z niepełnosprawnością (tak jak widoczne niepełnosprawności ruchowe czy
noszenie aparatów słuchowych). W tej grupie rozmówczyń, charakterystycznym świadectwem
czy „rytuałem przejścia” do świata niepełnosprawności było otrzymanie formalnego orzeczenia
o niej (por. Bednarczyk 2013). Moment ten był jednak doświadczeniem ambiwalentnym –
z jednej strony oznaczał możliwość poprawy swojej sytuacji (często po latach życia ze znacząco
utrudniającymi

funkcjonowanie

wadami

wzroku,

ale

ukrywanymi

albo

jeszcze

nie

kwalifikującymi się jako „niepełnosprawność”), dzięki łączącym się z orzeczeniem
możliwościom korzystania z udogodnień i dostosowań infrastruktury społecznej do ich
możliwości,

ale

z

drugiej

strony,

orzeczenie

oznaczało

konieczność

ostatecznego

skonfrontowania się z obrazem siebie jako osoby przynależnej do grupy, która społecznie jest
bardzo silnie stereotypizowana, a od tych stereotypów nie były co oczywiste, wolne same
badane:
Dopiero ja, po latach, dowiedziałam się, że z tego tytułu istnieje możliwość korzystania z pewnych ulg
i przywilejów i to dopiero ja zadecydowałam i późno dowiedziałam się, że z moją wadą wzroku mogę
być osobą niepełnosprawną zaliczaną w ramach pewnych przepisów i uwarunkowań. (…)Moje życie
nie było takie trudne, ponieważ oficjalnie dopiero jako osoba dojrzała j samodzielnie starałam się o
status osoby niepełnosprawnej. Status był bardzo przemyślany, jak mogę dalej już z tą
udokumentowaną niepełnosprawnością funkcjonować (Elżbieta, z niepełnosprawnością wzroku).

Po trzecie funkcjonowanie w „przestrzeni pomiędzy”, także w odniesieniu do własnej
tożsamości, przejawiało się poprzez decydowanie lub niedecydowanie się na przekraczanie
granic tych światów, choć sytuacje takie dotyczą tylko tych rozmówczyń, którym rodzaj
niepełnosprawności pozwala na podejmowanie takich decyzji, a więc na przykład kobiet
niedosłyszących, niedowidzących lub z innymi niewidocznymi niepełnosprawnościami. W toku
wywiadów okazało się, że doświadczenie ukrywania aparatów słuchowych, nieujawniania
niedowidzenia była bardzo częstym doświadczeniem naszych rozmówczyń. Nierzadko były one
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zresztą wychowywane w przekonaniu, że swoją niepełnosprawność powinny ukrywać, tak aby
w jak

największym

stopniu

uniknąć

społecznej

stygmatyzacji,

dotykającej

osób

niepełnosprawnych jako stereotypowo zależnych, nieporadnych, pasywnych, wymagających
specjalnego traktowania. Czasem powodem ukrywania niepełnosprawności był wstyd innych
członków rodziny.
Ja to wiem na swoim przypadku, jak mi próbowano wmówić że ja jestem taka sama jak wszyscy i w
związku z tym ja muszę ukrywać to, bo jak będę ukrywać to będzie dobrze (Natalia, z
niepełnosprawnością wzroku).

WIDOCZNOŚĆ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

HIPERWIDZIALNOŚCIĄ”

A

–

POMIĘDZY

„NIEWIDZIALNYMI”

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W tym momencie zaznaczyć należy ważne rozróżnienie związane z widocznością
jednych i niewidocznością innych niepełnosprawności, przy czym zakładanie intuicyjnie,
że pokrywa się ono z podziałem na niepełnosprawności ruchu i sensoryczne (a więc w przypadku
naszych badań – wzroku i słuchu) w praktyce nie zawsze bywa wystarczające. Wśród kobiet
z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku posługiwanie się „atrybutami niepełnosprawności”,
np. laską lub aparatami słuchowymi, czyni je widocznymi, a z drugiej strony, często decyzja
o ujawnieniu niepełnosprawności bywa decyzją strategiczną, w pewnym sensie rodzajem
kalkulacji różnorodnych zysków i strat.
Tematyka (nie)widoczności niepełnosprawności jest bardzo złożona. Rozciąga się od
„hiperwidzialności” (por. rozdział Król w niniejszym raporcie, Zitzelsberger 2005, Hauges 1999)
kobiet na wózkach czy z innymi widocznymi niepełnosprawnościami ruchowymi, lub kobiet
z niepełnosprawnościami sensorycznymi posługującymi się atrybutami takimi jak biała laska
aparaty słuchowe,

po ukrywanie niepełnosprawności wzroku, słuchu czy tych związanych

z chorobami wewnętrznymi. Na potrzeby analizy przeprowadzonych wywiadów zaznaczyć
należy kilka kwestii.
Po pierwsze „hiperwidzialność” opiera się na analizowanym wcześniej globalizowaniu
kategorii niepełnosprawności na wszystkie inne cechy osoby. Kobiety z niepełnosprawnościami
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są zauważane, ale przede wszystkim poprzez związany z niepełnosprawnością, a nie kobiecością,
wymiar tożsamości. Z perspektywy genderowej sytuacja ta jest dla nich szczególnie dotkliwa,
bowiem o ile konstrukcja kulturowej kobiecości w ogromnym stopniu oparta jest na cielesności
i budowaniu „atrakcyjnego” wizerunku, to ponieważ ich wizualność interpretowana jest
wyłącznie

poprzez

w kategoriach

posiadanie

bycia

kobietą.

niepełnosprawności,
Więcej

na

znika
temat

ich

społeczne

postrzeganie

„hiperwdzialności”

kobiet

z niepełnosprawnościami i jej genderowego aspektu w rozdziale Agnieszki Król niniejszego
raportu.
Po drugie, potencjalna niewidoczność niepełnosprawności sensorycznych sprawia, że
w sytuacji interakcji, w zależności od przyjętej strategii zachowania i podjętych starań osoby, jej
deficyt wzroku czy słuchu może pozostać w ogóle niezauważony. Wiele rozmówczyń starało się
go nie ujawniać, by nie ponosić społecznych kosztów niepełnosprawności związanych ze
stygmatyzacją, dyskryminacją:
Takim dużym problemem było samo uczestniczenie w lekcjach, pomimo tego, że wcześniej były te
wizyty u psychologa i doradcy zawodowego, to ja sobie nie chciałam zdać sprawy z tego, że mam te
problemy ze wzrokiem i ukrywałam to. Jako nastolatka nie chciałam pokazywać swoich słabości i nie
mówiłam o tym nikomu, o tym problemie, ukrywałam go (Halina, z niepełnosprawnością wzroku).

Niestety, prowadzi to do ponoszenia innego rodzaju psychologicznych i społecznych kosztów.
Często decyzja o (nie)ujawnianiu niepełnosprawności to wybór strategiczny – kalkulacja
zysków i strat. O przyczynach takiego podejścia opowiada jedna z rozmówczyń
z niepełnosprawnością słuchu:
No tak jak na przykład w tej chwili, no nie znam panią, pani coś tam mówi, ja nie rozumiem i mówię „
ale wie pani co ja nie słyszę, proszę do mnie inaczej powiedzieć, bo ja nie słyszę, jestem
z niedosłuchem”. Bo taka normalna osoba nie wiem jak może mnie odebrać, czy jako nienormalną
osobę, bo jak już nie słyszę, to coś jest ze mną nie tak. Muszę powiedzieć że dawna mentalność ludzi,
tak jeszcze było jak ja się urodziłam, to takie dzieci były uważane za głupsze bo taka była mentalność,
w tej chwili tego już nie ma (…) Ale na początku jak się przyznawałam do tego, że nie słyszę to nie
zawsze wiedziałam jak dana osoba postrzega mnie z tej strony (Anna, z niepełnosprawnością słuchu).

Ukrywanie niepełnosprawności bazuje na tabuizacji, a jej ujawnienie każdorazowo jest
indywidualną decyzją podejmowaną w danym kontekście sytuacji i wobec konkretnych osób, co
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może skutkować trudnościami w rozumieniu istotnych treści i wycofywaniem się z życia
społecznego. Ta niemożność „pokazania kim się naprawdę jest” często wiąże się z głębokim
poczuciem wstydu, niską oceną własnej wartości, trudnościami w kontaktach interpersonalnych
(dodatkowe obciążenie ciągłym poczuciem bycia „inną”). Nałożenie się tych stereotypów na
stereotypy związane z płcią społeczno-kulturową może mieć jeszcze silniejszy wpływ na
poczucie sprawczości kobiet z niepełnosprawnościami słuchu (por. Król, Migalska 2013).
Po trzecie, nieujawnianie własnej niepełnosprawności, wiążące się z odczuwanym
nieprzynależeniem do żadnej ze społeczności, ani osób z niepełnosprawnością, ani świata ludzi
sprawnych, oprócz kosztów psychologicznych, związanych z zagubieniem, poczuciem izolacji,
trudnościami z konstruowaniem własnej tożsamości i przynależności grupowej, powoduje także
pomijanie czy raczej przeoczenie takich osób przez systemy społecznego wsparcia. Choć
kobiety te jakoś „radzą sobie” w świecie osób sprawnych ukrywając niepełnosprawność, nie
oznacza to, że nie muszą mierzyć się z jej konsekwencjami, które zresztą także są ukrywane. Nie
poszukując wsparcia, można by rzec,

„oddają pole bez walki”, jednak przyczyny takiego

wycofania leżą poza ich wyborem i są systemowe. Problematyczny przede wszystkim jest fakt,
że będąc zawieszone w przestrzeni pomiędzy światami sprawności i niepełnosprawności,
z jednej strony pozbawione są systemowego wsparcia, udogodnień, dostosowań, „specjalnego
traktowania”, z drugiej zaś z oczywistych powodów nie mają równych szans i możliwości w
porównaniu z osobami o pełnej sprawności (por. Król, Migalska 2013).
NEGOCJOWANIE WŁASNEJ AUTONOMII I SAMODZIELNOŚĆ A POTRZEBA
WSPARCIA
Niepełnosprawność jako kategoria związana z samoidentyfikacją bardzo mocno wiązała
się również z podejściem do poczucia własnej autonomii i samodzielności naszych rozmówczyń.
Na tym polu odbywała się swego rodzaju walka: jednocześnie znowu „z” niepełnosprawnością
jako kategorią traktowaną globalnie wobec tożsamości, a z drugiej „o” tę kategorią, o możliwość
jej zdefiniowania na własnych zasadach.

111

Kwestia samodzielności, „radzenia sobie” była dla uczestniczek wywiadów bardzo
ważna. Wielokrotnie w trakcie swoich narracji podkreślały, że nie chcą być traktowane
wyłącznie jako odbiorczynie wsparcia i pomocy, ale postrzegane jako samowystarczalne:
(…) jestem szczęśliwa, bo się poruszam samodzielnie. Nie potrzebuję do tego pomocy osób trzecich. i
dzięki temu też walczę o każdy dzień, ale moja walka jest niczym w porównaniu do tych osób, które
widziałam. Poza tym zobaczenie tych ludzi niepełnosprawnych spowodowało, że ja się zaczęłam
zastanawiać co ja tutaj robię, bo postrzeganie niepełnosprawności jest naprawdę szerokie (…). Przede
wszystkim [jestem osobą] energiczną, żyjącą pełnią życia , robiącą też coś dla siebie, spotykającą się
ze znajomymi. Jeśli coś potrzeba komuś pomóc, jak najbardziej mogę się umówić – coś pomóc – nie
koniecznie za pieniądze, też dla satysfakcji (…) (Renata, z niepełnosprawnością ruchu).
Prowadzę samodzielne życie i to dosłownie samodzielne. Ja tutaj nie mam osoby widzącej, która mi
mówi „zrób tak, zrób siak”, która mi zrobi zakupy czy ugotuje obiad, albo coś tam. Robię sobie tak,
jak chcę, wychodzę i wracam, kiedy chcę. Prowadzę samodzielne mieszkanie, gospodarstwo całe – tak
ogólnie mówiąc (…). Ja sobie żyję w swoim tempie, w swoich możliwościach i wiadomo, że to nie jak
osoba pełnosprawna, bo nie mogę tak szybko funkcjonować, ale mi to nie przeszkadza, że sama zrobię
obiad, sama zrobię pranie, sama zadecyduję, co chcę kupić. Nie wiem jak można by to dalej
udoskonalać. (Dagmara, z niepełnosprawnością wzroku)

Proces włączania kategorii niepełnosprawności do własnego obrazu w taki sposób, by
nie stanowiła ona źródła autostygmatyzacji, nie zagrażała poczuciu autonomii, nie
naruszała koncepcji siebie jako „pełnowartościowej osoby”, najbardziej widoczny był
w historiach tych z rozmówczyń, których niepełnosprawność została nabyta w toku życia,
i z którą często w sposób gwałtowny musiały się skonfrontować. Nierzadko bywała to walka
o akceptację i poczucie sprawczości i autonomii jednocześnie z samą sobą, potem ze swoim
najbliższym

otoczeniem,

ale

i

całym

społecznym

dyskursem

dotyczącym

osób

z niepełnosprawnościami. Dlatego respondentki nie tylko wyraźnie zaznaczały własną
samodzielność, ale też protestowały przeciwko umieszczaniu ich na pozycjach osób z deficytami,
wobec których z góry należy obniżyć standardy i oczekiwania, a także we wszystkim je
wyręczać:
Tak, czuję się niezależna, bo mogłabym siąść i żeby wszyscy wokół mnie robili wszystko, ubierali i tak
dalej. Ja potrafię się i uczesać i wysuszyć włosy – nie chcę, żeby ktoś mi pomagał. Czasami jestem
w takim stanie, że mam już dość – osoba niepełnosprawna musi wiedzieć jak się zachować, żeby się nie
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załamać (…). Nigdy nie byłam od nikogo zależna – wygląda na to, że mam taki charakter, nie wiem czy
to dobrze czy źle (Dorota, z niepełnosprawnością ruchu).

Powracający w większości narracji motyw „radzenia sobie”, jako argumentu
i odpowiedzi na pytanie o identyfikację bardzo mocno uwypukla potrzebę odzyskiwania prawa
do własnej przestrzeni i autonomii oraz prawa do bycia aktywną i samodzielną. Z potrzebą tą
wiąże się także wątek odzyskiwania prawa do definiowania pojęcia niepełnosprawności
własnym głosem i na własnych zasadach. Przejawiało się to choćby w postulowanym przez
rozmówczynie sposobie mówienia o niepełnosprawności:
Osoba niepełnosprawna to już jest takie ostatecznie określenie kogoś, może to kogoś wykluczyć, a jak
jest osoba z niepełnosprawnością to jest z tym, albo z czymś innym. Samo określenie niepełnosprawna
może wykluczać a z niepełnosprawnością nie ( Halina, z niepełnosprawnością wzroku);
Ja jestem na tym punkcie bardzo przewrażliwiona i staram się reagować jak słyszę takie słowa jak
osoba niepełnosprawna, ponieważ ja to tłumaczę tak jakbyśmy komuś powiedzieli kobieta złamana
ręka a nie kobieta ze złamaną ręką. Osoba nie jest czymś tylko z czymś, to jej całej nie określa, nie
kształtuje (Joanna, z niepełnosprawnością wzroku).

Kolejnym, bardzo złożonym zagadnieniem w kontekście postrzegania własnej
samodzielności w przypadku kobiet z niepełnosprawnościami, są ich relacje z rodziną,
opiekunami i otoczeniem społecznym udzielającym wsparcia. W wielu narracjach pojawia się
wątek odpodmiotawiających praktyk w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, począwszy
od

nadopiekuńczości i wyręczania w sytuacjach kiedy nie jest to niezbędne, naruszania

i przekraczania granic ich intymności, aż po historię związaną z zupełnym pozbawieniem jednej
z rozmówczyń możliwości decydowania o sobie i jej izolacji od świata zewnętrznego (więcej na
ten temat w rozdziale dotyczącym przemocy). Generalnym problemem, o którym opowiadała
większość badanych kobiet jest jednak zagrożenie ich poczucia autonomii i możliwości bycia
aktywną na różnych polach poprzez nadopiekuńczość, obniżanie oczekiwań, oczekiwanie
bierności i rzutowanie „niepełnosprawności” na wszystkie pola ich aktywności. Tego rodzaju
presja, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i w szerszym społecznym dyskursie dotyczącym
osób z niepełnosprawnościami na dłuższą metę wspiera izolację społeczną, a także powoduje
internalizację obniżonej samooceny i brak wiary we własny potencjał oraz wyuczoną
bezradność. Ponieważ jest to zjawisko z pogranicza samoidentyfikacji i zewnętrznego,
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społecznego postrzegania kobiet z niepełnosprawnościami, do tematu tego wrócimy jeszcze
w jednej z dalszych części niniejszego rozdziału, dotyczącej społecznego postrzegania kobiet
z niepełnosprawnościami.
IDENTYFIKOWANIU GENDEROWEGO WYMIARU TOŻSAMOŚCI
Doświadczenia naszych rozmówczyń stanowią analizę sytuacji kobiet, choćby z tytułu
przynależności do tej grupy wszystkich naszych respondentek, a także ze względu na kobiecą
specyficzność przynajmniej części z podejmowanych wątków, jak choćby macierzyństwo,
kwestie związane z relacjami rodzice-dzieci, a także wskazywane w pewnych obszarach różnice
w traktowaniu kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, na przykład na rynku pracy. Co więcej,
wszystkich opisywanych przez respondentki problemów związanych z postrzeganiem
niepełnosprawności, nie da się rozpatrywać bez przyjęcia perspektywy genderowej, to bowiem na
styku społecznego postrzegania niepełnosprawności i kobiecości ulegają one zintensyfikowaniu,
wzmocnieniu, stają się wyraźne. Trzeba jednak przyznać że genderowa specyfika ich
doświadczeń nie stanowiła dla naszych rozmówczyń tematu chętnie i głęboko eksplorowanego –
zdecydowanie zmotywowane były, by w swych narracjach przedkładać sproblematyzowanie
swej tożsamości w odniesieniu albo w opozycji, do pojęcia niepełnosprawności. Jednakże, co
oczywiste, właśnie taka priorytetyzacja pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących
genderowego wymiaru niepełnosprawności. W przypadku badanych przez nas kobiet
z niepełnosprawnościami, kobiecość jako element tożsamości oraz społeczne oczekiwania
związane z tą pozycją były to często elementy ich identyfikacji, które dopiero odkrywały
i eksplorowały w toku długofalowego procesu badawczego. O ile więc sytuacja wywiadów nie
zawsze sprzyjała zgłębianiu genderowego aspektu tożsamości badanych, który często
pozostawiały na marginesie, o tyle bardziej procesualne techniki badawcze, jak warsztaty
empowermentowe i teatralne, których celem było wzmocnienie ich tożsamości jako kobiet
z niepełnosprawnościami, pozwoliły na przyjrzenie się tematyce genderowej w ich historiach,
a także kobiecej specyfiki w doświadczaniu niepełnosprawności. Dlatego to w częściach raportu
dotyczących warsztatowej części badań znaleźć można pogłębione analizy dotyczące tego
wymiaru samoidentyfikacji.
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM I
Autoidentyfikacji, samopostrzegania, własnych wizji tożsamości i jej istotnych
elementów dla badanych kobiet nie da się badać w oderwaniu i bez przyjrzenia się temu, co
przychodząc z zewnątrz, jest konfrontowane z podmiotową konstrukcją tożsamości – a więc
społecznemu postrzeganiu kobiet, i ogólnie osób z niepełnosprawnościami. Kiedy mowa
o społecznym wizerunku kobiet z niepełnosprawnościami, kluczowa staje się kwestia
stereotypów, bowiem silna stereotypizacja zarówno niepełnosprawności, jak i oczekiwań
związanych z wypełnianiem ról kobiecych powoduje, że kobiety z niepełnosprawnościami
w szczególnych sposób narażone są na skutki tych procesów, a więc uprzedzenia, wykluczenie
z wielu sfer życia społecznego czy praktyki dyskryminacyjne. W kontekście konstruowania
własnej tożsamości trzeba jeszcze zaznaczyć, że otrzymywanie tego rodzaju informacji
o ważnych dla siebie identyfikacjach bardzo mocno rzutuje na samopostrzeganie, nadawanie
znaczenia swojej tożsamości, a także ocenę własnego potencjału i możliwości. Przyjrzyjmy się
więc zatem kolejno mechanizmom wykluczania i marginalizacji, jakim podlegają kobiety
z niepełnosprawnościami oraz mitom, za pomocą których te mechanizmy są reprodukowane
społecznie.
Podstawowym problemem dotyczącym postrzegania kobiet z niepełnosprawnościami jest
fakt, że często po prostu znikają z dyskursu: zarówno w przypadku zajmowania się
problematyką kobiecości, jak i niepełnosprawności. Ich obecność w społeczeństwie jest
wymazywana z przestrzeni symbolicznej: nie jest odzwierciedlana w przekazach kultury, są
niewidoczne w mediach, w programach edukacyjnych, w sporcie itd., nie są także do nich
kierowane komunikaty dotyczące ich podmiotowości, praw i społecznego znaczenia. Ta bariera
niewidoczności społecznej powoduje, że w codziennym życiu same muszą walczyć o to, by czuć
się aktywnymi członkiniami rzeczywistości, w której żyją. Co więcej, ze względu na małą
widoczność w społeczeństwie kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami, brakuje wzorców
związanych z różnorodnością ról społecznych, które mogłyby z satysfakcją pełnić. Brak tego
rodzaju modelowania wpływa zarówno na ich wybory życiowe i samozawężanie własnych
możliwości, jak i na oczekiwania i presję najbliższego otoczenia związane z ich pozycją
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i stopniem aktywności i samodzielności, który również bywa możliwie minimalizowany przez
otoczenie.
Zjawisku znikania kobiet z niepełnosprawnościami z dyskursu społecznego sprzyja
socjalizacja do bierności, która odbywa się zarówno w rodzinach, jak i w mediach oraz
szerokiej przestrzeni społecznej. Jej przyczyna leży w krzyżowaniu się społecznych oczekiwań
związanych z kobiecością i niepełnosprawnością. Kulturowe przyporządkowanie kobiet jako
ogólnej kategorii do sfery prywatnej i domowej, w dużo większym stopniu dotyka kobiet
z niepełnosprawnościami, których izolacja zarówno przestrzenna jak i komunikacyjna jest
wzmacniania przez posiadanie ograniczeń związanych z posiadaniem dysfunkcji:
Rodzice mieli taką mentalność, że siła fizyczna jest ważna (…). Jak się nie dało wyleczyć, to tak
odpuścili mnie sobie. Nie dostrzegali, że ktoś niepełnosprawny powinien mieć życie, przyjaciół, takie
tam rzeczy (…), ja wymuszałam na rodzinie, żeby mnie lekarz zobaczył (…). To po raz pierwszy po
dziesięciu latach wyszłam z domu, bo nigdzie nie wychodziłam (…). Starałam się być samodzielna – to
musiałam wymuszać na rodzicach, siostra też nie była z tego zadowolona. Ja wychodziłam z tego
schematu, w jakim oni mnie widzieli (Edyta, z niepełnosprawnością ruchu).

Co

więcej,

w

przestrzeni

społecznej

dochodzi

do

„prywatyzowania

niepełnosprawności” a więc interpretowania jej jako sprawy rodzinnej, która nie powinna
wychodzić poza obszar spraw domowych, i to w obrębie świata prywatnego powinny być
rozpatrywane związane z nią problemy. W połączeniu z wyuczoną bezradnością i biernością,
prowadzi to często do nadmiernego uzależnienia kobiet z niepełnosprawnościami od rodzin czy
opiekunów i ograniczania ich aktywności na polach, na których z powodzeniem mogłyby się
realizować, zwłaszcza poza domem, w przestrzeni publicznej:
W ogóle zmienić mentalność wobec osób niepełnosprawnych. Tak jak moje rodzina, nie dostrzegała,
że mam potrzeby. Żeby ludzi wiedzieli, że ludzie niepełnosprawni mają inne potrzeby, żeby iść na
imprezę, na .. Że niepełnosprawny jest zamknięty w domu, ma siedzieć w kącie, bezmyślny, oczekuje się
że będzie bierny i we wszystkim posłuszny. Że my nad tym mamy pieczę, jak nad nastolatkiem, że my
podpisujemy wycieczkę szkolną. Że mają takie poglądy na niepełnosprawnych, czy że ja inaczej
wyglądam to się tego oczekuje. Czasem jest zdziwienie, że .. radzi sobie, że da radę. Takie myślenie
w społecznym życiu, że się nie radzi samemu. Od dziecka, że tego nie dają się, że ono zawsze ma być
małym dzieckiem. Może ktoś był sprawny, miał wypadek, ma prawo do tego wrócić. A tu przez to, że od
dziecka jestem niepełnosprawna to jest inaczej (Renata, z niepełnosprawnością ruchu).
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Kolejnym mechanizmem wzmacniającym izolację kobiet z niepełnosprawnościami
i przyczyniającym się do niepodejmowania przez nie aktywności jest ich infantylizowanie,
nietraktowanie ich w różnego rodzaju interakcjach społecznych jako równorzędnych partnerek
i

dorosłych,

autonomicznych

osób,

ale

jako

istot

nieporadnych,

dziecinnych,

niezorientowanych i niedecyzyjnych:
Kilka lat widzieli jaka jest sytuacja, co chcę, jaka jest moja decyzja. Jednak inaczej wyglądam niż inni
ludzie, których widzi się na co dzień, też zastanawiałam jak w DPS, w PCPR będą mnie traktować czy
poważnie czy jak Edytkę. Ludzie może są zaskoczeni, że tak wyglądam. Ludzie w ich mniemani są mili,
chcą się opiekować. Trudno przekonać takich ludzi, że jestem odpowiedzialna, dorosła Jak się poznaję
z nową osobą to się z czasem przyzwyczajają, nie narzucają się. A tacy ludzie, jak zakładają, że
niepełnosprawna jest niesamodzielna, to trudno ich przekonać, ale jak są zaskoczeni, to z czasem [się
przyzwyczajają] (Edyta, z niepełnosprawnością ruchu).

Jeszcze innym przejawem społecznego zinfantylizowania kobiet z niepełnosprawnościami,
pojawiającym się w relacjach rozmówczyń, było zdarzające się zwłaszcza w okolicznościach
bardziej formalnych, zwracanie się w sprawach ich dotyczących do towarzyszącego im
asystenta lub asystentki, gdy sytuacja tego nie wymagała. Rozmówczynie czuły się wtedy
traktowane jak dzieci, jak ktoś kto nie może mieć zdania, czyja opinia nie ma znaczenia lub jak
ktoś kto nie jest w stanie ocenić własnej sytuacji.
Wszystkie

opisane

wyżej

mechanizmy

społecznego

postrzegania

kobiet

z niepełnosprawnościami skutkują – analizowanym wcześniej od strony wpływu na autodefinicję
-obniżaniem stawianych im przez społeczeństwo wymagań, określaniem dla nich niższych
standardów i oczekiwań. Z góry traktuje się je jako niezdolne do pełnienia wielu ról,
wymagające pomocy czy wyręczania na wszystkich polach. Reprodukowaniu takiego wizerunku
służy szereg mitów dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami. Po pierwsze więc, jako osób
niekompetentnych: nie mających odpowiedniego przygotowania i możliwości pełnienia wielu
ról (na przykład na rynku pracy, nawet wtedy gdy posiadają adekwatne kwalifikacje, ale też
w perspektywie założenia rodziny, przy wypełnianiu ról macierzyńskich i opiekuńczych), nie
mogących wypełniać skomplikowanych i bardziej złożonych zadań. Po drugie, jako osób
niesamodzielnych, skrajnie zależnych od innych, nie umiejących poradzić sobie samodzielnie,
nie mogących samodzielnie (poza domem rodzinnym) mieszkać, a także podporządkować się
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decyzjom innych. Po trzecie, istnieje mit o stałej potrzebie pomocy we wszystkim ze strony
otoczenia, podczas gdy z wywiadów wynika, że kobiety z niepełnosprawnościami nie są tylko
odbiorczyniami, ale często same wsparcia i pomocy

udzielają, najczęściej w środowisku

rodzinnym, pełniąc funkcje opiekuńcze czy przejmując wiele obowiązków związanych
z prowadzeniem gospodarstw domowych.
Podsumowując należy dodać, że rozpatrując problematykę identyfikacji kobiet
z niepełnosprawnościami trzeba mieć na względzie, że zarówno ich samopostrzeganie, jak
i ogólne społeczne postrzeganie kobiet z niepełnosprawnościami, uwarunkowane jest przyjętą
perspektywą. Podobnie jak w przypadku miejsca niepełnosprawności w całym systemie
społecznym, tak i w biografiach respondentek i ich interpretowaniu własnych doświadczeń,
ogromne znaczenie ma myślenie o niepełnosprawności w kategoriach społecznego, a nie
medycznego modelu. Dopóki niepełnosprawność rozpatrywana jest jako problem tkwiący
w jednostce, dopóty wiązać się będzie z autostygmatyzacją i otrzymywanie równie
stygmatyzującej informacji zwrotnej z szerszego otoczenia. Dopiero zinterpretowanie
niepełnosprawności jako relacji, w jakiej kobiety pozostają ze społeczeństwem, pozwala na
spojrzenie na własne doświadczenia w sposób pozwalający na pozytywną samoidentyfikację,
a także wskazanie obszarów podwójnego wykluczania związanego z nakładaniem się na siebie
społecznej marginalizacji kobiet i osób z niepełnosprawnościami.
DOŚWIADCZENIA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W EDUKACJI
Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że kobiety z niepełnosprawnościami
doświadczają wielu nierówności także w dostępie do edukacji. Dysfunkcje systemu edukacji
w zakresie jej dostępności oraz jakości są podstawą dalszych trudności na rynku pracy. Należą do
nich niedostosowanie architektoniczne szkół, uniwersytetów, niedostępność i niedostosowanie
szkoleń, brak kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnościami,
mieszanie

uczniów

z

niepełnosprawnościami

z niepełnosprawnościami intelektualnymi

13

sensorycznymi

z

uczniami

czy trudności w wyborze szkoły między

13

W jednym przypadku pojawił się postulat, aby nie mieszać uczniów o zupełnie innych potrzebach edukacyjnych.
Był to przypadek mieszania dzieci Głuchych z dziećmi z autyzmem.
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specjalistyczną a masową i związane z nimi konsekwencje. Dziewczęta z niepełnosprawnościami
doświadczają

w

szkołach

przejawów

stereotypów

krzyżujących

czynniki

płci

i niepełnosprawności, zarówno ze strony nauczycieli, jak i rówieśników. Konsekwencjami tych
zjawisk są izolacja, nadopiekuńczość czy zaniżanie oczekiwaniach im stawianych. Nierówności
w dostępie do edukacji są szczególnie widoczne przy porównaniu sytuacji kobiet
z niepełnosprawnościami wrodzonymi i nabytymi w wieku dziecięcym z tymi, które nabyły
niepełnosprawność w wieku dorosłym. Różnice pogłębiają się dodatkowo ze względu na miejsce
zamieszkania sprawiając, że trudniejszy dostęp do edukacji mają osoby zamieszkujące tereny
wiejskie. Z narracji rozmówczyń wynika, że instytucje edukacyjne powinny wykazać się większą
inicjatywą w dostosowywaniu oświaty do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami na wszystkich
etapach edukacji. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w skrajnych przypadkach stereotypy
i uprzedzenia skutkują wręcz zaniechaniem realizacji obowiązku szkolnego, o czym świadczy
historia jednej z naszych rozmówczyń:
Jak miałam 6-7 lat poszłam do szpitala, tam była przyszpitalna szkoła, ja tam spędziłam kilka
pierwszych klas. Jak wróciłam do domu, rodzice nie dbali o edukację, nie realizowałam obowiązku
szkolnego. Ani rodzicom ani władzom nie zależało, bo to szkoła powinna się upomnieć – a szkołę
miałam blisko, ze trzy działki obok (Edyta, z niepełnosprawnością ruchu).

Często opisywanym przez rozmówczynie dylematem, przed którym stają zarówno same,
jak i rodzice dziewcząt 14 z niepełnosprawnościami, jest wybór rodzaju szkoły. Z analizy
przeprowadzonych przez nas wywiadów wynika, że stopień niepełnosprawności niekoniecznie
decyduje o tym, czy osoba uczęszcza do szkoły specjalistycznej czy „masowej” 15 (por.
Bednarczyk

2013:14).

Co

więcej,

w

biografiach

kobiet

–

w

szczególności

z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu – dochodziło do zmiany rodzaju szkoły w trakcie
edukacji, co zazwyczaj nie było uzasadnione zmianą diagnozy medycznej. Zastanawiające
i niezbędne do przeanalizowania są zatem motywy, które wpływają na podejmowanie decyzji
14

Zastosowanie zróżnicowania na dziewczęta i kobiety z niepełnosprawnościami zastosowane w tym tekście jest
istotne, aby podkreślić niuansowanie doświadczeń w biegu życia por. European Disability Forum, 2011, 2nd
Manifesto on the Rights of Women and Girls with Disabilities in the European Union.
15

Sformułowanie szkoła masowa pojawiło się w kilku wywiadach i oznacza szkołę niespecjalistyczną, w której mogą
się uczyć wszyscy.
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o dokonywaniu takich zmian. Wcześniej trzeba jednak zaznaczyć, znaczenie dostosowania
sposobu komunikacji do potrzeb i możliwości, tak by komunikacja edukacyjna mogła przebiegać
w jak najbardziej pełny sposób, zwłaszcza w przypadku dziewcząt z niepełnosprawnościami
sensorycznymi. W przypadku uczennic z niepełnosprawnościami słuchu zmiana szkoły pomiędzy
szkołą masową a specjalistyczną wiązała się nie tylko ze stresem związanym ze zmianą
otoczenia, ale przede wszystkim zmianą sposobu komunikacji np. rozpoczęcie posługiwania się
językiem migowym. Zmiana szkoły często powodowała więc opóźnienia w zdobywaniu wiedzy
i kompetencji, w wyniku niedostosowania sposobu komunikacji na kluczowym etapie edukacji
wczesnoszkolnej. W zależności od kierunku tej zmiany, przejawiało się to więc po pierwsze
umieszczaniem dziecka niedosłyszącego w szkole masowej, gdzie z powodu niedocierania dużej
części komunikatów i informacji, nie tylko miało słabe wyniki w nauce, ale również
doświadczało izolacji i poczucia osamotnienia. Po drugie, w przypadkach przeniesienia do
specjalistycznej szkoły, wiele uczennic musiały nauczyć się nowego dla nich sposobu
komunikacji za pomocą języka migowego.
Kiedy chodziłam do szkoły […]czułam się samotna, bo nie słyszałam jak inni do mnie mówią i nie
mówiłam. Czułam się samotna. Kiedy pojechałam do szkoły do Krakowa okazało się, że nie umiem
migać i też był słaby kontakt. Na początku ten kontakt był trudny, bo ja mówiłam, a oni migali, i ja nie
chciałam migać, chciałam mówić […]. Byłam wściekła na tą sytuację, było mi ciężko i nie chciałam
się uczyć, teraz umiem migać i mówić. Ponieważ jest też inny kontakt: w domu jest kontakt za pomocą
mówienia, wszyscy mówią, a w szkole za pomocą migania i to jest inny kontakt. Kiedy zostawałam cały
tydzień w szkole i migałam to kiedy wracałam do domu to moja mama była załamana, bo migałam, a
ona nie rozumiała i moja mowa też była gorsza (Klaudia, z niepełnosprawnością słuchu).

Analizując możliwe motywy zmian szkół bez uzasadnienia medycznego można
stwierdzić, że jedną z przyczyn przenoszenia, albo niekierowania dzieci od razu do szkół
specjalistycznych w przypadku osób z Głuchych i niedosłyszących jest strach rodziców
słyszących przed posyłaniem dzieci do szkół specjalistycznych. Boją się oni utraty kontaktu
z dzieckiem, jego wejściem w inny, nieznany dla nich samych świat, którego sami nie umieją
zrozumieć i trudno im będzie pomóc go zrozumieć dziecku. Drugą przyczyną może być
uwarunkowana historycznie niechęć do języka migowego (zakaz używania języka migowego,
który obowiązywał w szkołach):
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Moi rodzice uważali, że migowy to jest taki brzydki język, w związku z tym nie chcieli, żebym się
zadawała z tym środowiskiem (Natalia, z niepełnosprawnością słuchu).

Trzecią przyczyną może być chęć ochronienia dziecka przed stygmatyzacją i dyskryminacją
w późniejszym życiu, jako osoby o „specjalnych” potrzebach, która nie jest w stanie poradzić
sobie w tak zwanym „normalnym” świecie i nie ma lub nie będzie potrafiła nawiązać kontaktu
z innymi osobami, nieposiadającymi niepełnosprawności. Zazwyczaj takie podejście skutkowało
tabuizowaniem niepełnosprawności dziecka i namawianiu córki do ukrywania swojej
niepełnosprawności. Z perspektywy lat wiele rozmówczyń zauważyło, że tabuizowanie
niepełnosprawności w dzieciństwie było negatywnie oceniane przez pryzmat dorosłego życia,
ponieważ powodowało zaniżenie własnej wartości, poczucie ukrywania swojej tożsamości, czy
trudności w akceptacji siebie taką jaką się jest.
[…]rodzice… a właściwie moja mama starała się, żebym ja ukrywała to, że nie słyszę i jak ja zaczęłam
to ukrywać to zaczęły się problemy. No bo ludzie wiedzieli, że nie słyszę, bo po jakimś czasie można się
domyślić, a ukrywanie tego wymaga wielu zabiegów. Na przykład idziemy ulicą i wiatr wieje to mi
włosy podnosi i od razu widać aparaty i ja je od razu przesuwam, żeby nie było ich widać. Ale
dziewczyny wiedziały o tym, ale nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał, ani ja z nikim nie
rozmawiałam. I wydaje mi się dzisiaj, że to było dziwne. No ale jeśli wszystko prowadzi do jakiegoś
celu to myślę, że mama próbowała mnie ochronić, żeby mi nie dokuczali czy coś. No i tak się stało, że
mi nie dokuczali, natomiast wydaje mi się, że to na mnie bardzo oddziaływało, bo ja się bardzo
starałam, żeby mnie nikt nie zobaczył taką jaką jestem (Natalia, z niepełnosprawnością słuchu).
Moja mama uważa że takie przyznawanie się jest nie fair trochę B: Ale dlaczego? R: To znaczy takie
że się… jak się mówi „no wie pani, bo ja jestem z niedosłuchem proszę do mnie inaczej mówić” coś
takiego B: Że to jest nie fair. R: No, że takie przyznawanie się do czegoś, co nie powinno się być, ale
ja mówię „ mamo to jak inaczej mam się skontaktować? Kto ma wiedzieć że ja nie słyszę?” Bo jeśli
posługuję się językiem to ktoś widzi że mam problem ze słuchem bo posługuję się migami i patrzę się
na usta, ale jak ja bazuję na aparatach i całkiem nieźle mi to idzie to nie mam potrzeby mówienia
każdemu że nie słyszę, chyba że ja mam problem z tą osobą to uważam za normalne „ słuchaj, no nie
słyszę dobrze, powtórz to jeszcze raz, albo mów tak żebym cię zrozumiała”. Więc nie wiem jak to
odbierają inne osoby, nie wiem jak się z tym czują, bo to jest taki że takie przyznawanie się można
różnie odbierać (Anna, z niepełnosprawnością słuchu).

Tabuizowanie swojej niepełnosprawności zazwyczaj miało miejsce w szkołach masowych
i dotyczyło osób o umiarkowanej i ukrytej niepełnosprawności, czyli osób niedosłyszących czy
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niedowidzących. Konsekwencją nieujawniania niepełnosprawności był fakt, że czasem
nauczyciele w ogóle nie byli informowani o posiadanej przez uczennicę niepełnosprawności, co
oczywiście prowadziło do braku jakiegokolwiek dostosowania. Najczęściej jednak takie sytuacje
miały miejsce na uczelniach wyższych, a studentki korzystały z uprzejmości koleżanek i kolegów
lub próbowały organizować sobie dostosowanie same.
W przypadku kobiet z niepełnosprawnościami wzroku kierunek zmiany szkoły był
zazwyczaj odwrotny. Czasami po doświadczeniach uczenia się w szkołach dla niewidomych
i słabowidzących uczennice wraz z rodzicami podejmowały decyzję o zmianie szkoły na
masową. Jednym z powodów zmian szkoły było przekonanie o niskim poziomie nauczania
w szkołach specjalistycznych. Z takiego powodu szkołę zmieniło kilka respondentek:
(…) mnie zaskoczyło tam [w szkole dla niewidomych i słabowidzących] podejście nauczycieli, bo było
takie: no cieszcie się, że możecie chodzić do szkoły, pewnie w życiu i tak nic nie osiągniecie, więc tego
nie musicie robić, taki brak motywacji do rozwoju, do nauki (Barbara, z niepełnosprawnością wzroku).
Ja zawsze należałam do osób nastawionych na naukę, miałam plan i na szczęście w ciągu tych dwóch
lat nie zmiękłam i dalej miałam to parcie na studia. I udało mi się uzyskać nauczanie indywidualne w
liceum (Barbara, z niepełnosprawnością wzroku).

Pojawiała się również krytyka szkół specjalistycznych jako gettoizujących i izolujących osoby
z niepełnosprawnościami od środowiska zewnętrznego:
Jak się nie zmienią szkoły i taki pomysł na prowadzenie, nie w takim getcie, gdzie jest internat i chodzą
do klas jeszcze w tym samym budynku, żeby była taka rehabilitacja społeczna, no i badanie rynku
pracy i żeby powstawały takie kierunki (Joanna, z niepełnosprawnością ruchu).

Z podjęciem decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły masowej wiązało się często, zwłaszcza
w przypadkach kobiet z niepełnosprawnością wzroku, przeniesienie całości odpowiedzialności
za dostosowanie systemu edukacji do potrzeb uczennicy na nią samą i jej rodziców (por.
Bednarczyk 2013: 14).
Dokładnie, a ile to wysiłku rodziców kosztuje żeby czytać, kserować, zdobywać… znałam takiego
chłopca niewidomego, który całe 12 lat, podstawówkę i liceum, skończył w szkole masowej. Owszem
mama nauczyła się pisania Braile i mama mu przepisywała zadania i on pisał też Brailem (Elżbieta,
z niepełnosprawnością wzroku).

122

R: Musiałam w to włożyć dużo pracy i moi rodzice też, bo nagrywali mi książki, ja jeszcze wtedy …
B: To znaczy czytali i nagrywali?
R: Tak, tak nagrywali. Wszystkie książki do chemii, fizyki, biologii. O fajne było, szkoda, że sobie tego
na pamiątkę nie zostawiłam (Kornelia, z niepełnosprawnością wzroku).

Dylemat wyboru szkoły jest dla dziewcząt z niepełnosprawnościami i ich rodziców ogromnie
trudny, ponieważ sprowadza się do wyboru pomiędzy szkołą masową, która jest niedostosowana
do ich potrzeb, gdzie często starają się ukrywać swoją niepełnosprawność lub rodziny są
obarczane całym ciężarem dostosowania, a szkołą specjalistyczną, która w ich przekonaniu,
posiada zazwyczaj niski poziom nauczania oraz odcina często uczennicę od świata zewnętrznego.
Ścieżki edukacyjne dziewcząt z niepełnosprawnościami ruchu przebiegały nieco inaczej –
zazwyczaj początkowo uczęszczały one do szkół masowych, a następnie o ile było to konieczne –
otrzymywały indywidualny tok nauczania. Wiązał się on jednak z separacją od środowiska
rówieśników , brakiem odpowiedniego przygotowania nauczycieli oraz brakiem kontroli jakości
ich pracy i skuteczności procesu przekazywania wiedzy, co skutkowało obniżaniem osiąganych
wyników (por. Ciaputa, Matlak 2013: 26).
To indywidualne nauczanie miało też swoje plusy i minusy, bo to było ciężkie. Trzeba było faktycznie
ciągle wszystko umieć i zresztą jedna taka od matematyki, miałam nauczycielkę, ona tak podeszła
różnie też do tego, trochę też tak pewne rzeczy utrudniała. Ja po prostu miałam dość, że chciałam
zakończyć to liceum, zdać tą maturę i koniec kropka. (...) Zresztą to też ta nauka wyglądała w ten
sposób, że też tam miałam dwie chyba tylko nauczycielki, które przyjechały i gdzieś mi tam wykładały
lekcje a reszta przyjechała, nawiozła mi tam pięć książek. Przeczytaj to, to i to, tamto się wyucz i
odjeżdżały a potem trzeba to było samemu pracować nad tym i się uczyć (Gabriela,
z niepełnosprawnością ruchu).

Ograniczony kontakt z rówieśnikami wpływał negatywnie na samoocenę kobiet, które nie
podtrzymywały więzi i relacji społecznych z uwagi na poczucie wstydu związanego z posiadaną
dysfunkcją bądź strachem przed reakcją otoczenia (Ciaputa, Matlak 2013):
Byłam wtedy [w szkole średniej] bardziej wycofana, miałam koleżanki, ale nie uczestniczyłam w takim
społecznym życiu, bardzo mi tego brakowało i cierpiałam (....), jako nastolatka siedziałam w sobotni
wieczór w domu. Ale to się zmieniło na studiach, nie wiem czemu, może dojrzałam czy nie bałam się
pokazać jaka jestem (Karolina z niepełnosprawnością ruchu).
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(...) potem jak już nie chodziłam [do szkoły] no to właśnie pojawił mi się ten kompleks, że się wstydzę
więc ja też tak nie nalegałam na jakieś tam spotkania, jakieś żeby się gdzieś widywać, żeby się spotkać
(Gabriela z niepełnosprawnością ruchu).

Przejawy marginalizacji w środowisku szkolnym
Przejawy stereotypowego lub niewrażliwego na ich potrzeby podejścia do uczennic
z niepełnosprawnościami, zgodnie z relacjami rozmówczyń występowały zarówno wśród
nauczycieli, jak i środowisku rówieśniczym. Oczywiście pojawiały się również historie przyjaźni
czy wyjątkowych, wrażliwych nauczycieli, którzy umieli spojrzeć na osobę w sposób
nieszablonowy i dostrzec w niej potencjał. Jednak przypadki takie interpretowane były na tle
ogólnych dysfunkcji systemu, i warunkowane występowaniem wyjątkowej dobrej woli i chęci
wsparcia. Rozmówczynie jednak również wielokrotnie zwracały uwagę na niekompetencje
nauczycieli w zakresie pracy z uczennicami niepełnosprawnymi. Po pierwsze opisywały
ignorancję, brak wiedzy i umiejętności nauczycieli, oraz bagatelizowanie problemów i potrzeb
uczennic.
W pierwszej i drugiej klasie to nie miałam problemów z koleżankami, ale raczej z nauczycielami. Gdy
odwracali się twarzą do tablicy, a do mnie plecami to nie słyszałam co mówili i nie mogłam czytać z
ruchu warg (Małgorzata, z niepełnosprawnością słuchu).
Nauczycielka bardzo szybko mówiła, pomimo że miała taki zestaw BIPI. To jest taki zestaw noszony na
szyi zintegrowany z moim aparatem i ona była wściekła, że ja nie rozumiem co ona do mnie mówi
(Klaudia, z niepełnosprawnością słuchu).

Niewyczuleni na dyskryminację nauczyciele czasem także sami prowokowali skandaliczne
zachowania wobec uczennic w klasie, stwarzając sytuacje pomijania czy stygmatyzacji:
Na przykład jak się odwróciłam, to kazała [nauczycielka] im [innym uczniom i uczennicom w klasie]
rysować po buzi, po wszystkim gdzie się dało, innym dzieciom i jak byli wyznaczani dyżurni to moje
nazwisko było pomijane i jak się zapytałam dlaczego, to powiedziała, że jestem za głupia (Anna,
z niepełnosprawnością wzroku).

Nagminnym problemem w szkołach było również zaniżanie oczekiwań wobec uczennic
z niepełnosprawnościami, które bazowało na przekonaniu, że nie posiadają one wystarczających
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kompetencji do odpowiedniego rozwoju, braku wiary w to, że mogą odnieść jakikolwiek sukces,
a obniżanie poprzeczki przyniesie im tylko korzyści.
To się też wiązało ze zmianą szkoły na szkołę dla osób słabowidzących i niedowidzących i mnie
zaskoczyło tam podejście nauczycieli, bo było takie, no cieszcie się, że możecie chodzić do szkoły,
pewnie w życiu i tak nic nie osiągniecie, więc tego nie musicie robić, taki brak motywacji do rozwoju,
do nauki (Barbara, z niepełnosprawnością słuchu).

Takie podejście skutkowało tym, że dziewczętom trudniej było uwierzyć w siebie i swój
potencjał. Na podobnym założeniu o innych standardach dla uczennic z niepełnosprawnościami
bazuje kolejna trudność, z którą musiały się mierzyć dziewczęta w szkołach, a więc
nadopiekuńczość. Jej konsekwencją niestety często była izolacja i wykluczenie rówieśnicze
(por. Ciaputa, Matlak 2013: 27):
(...) miałam kontakt z ludźmi z klasy, tylko że nie mogłam na korytarz wyjść, bo nauczyciele się bali że
coś mi się stanie (Anna z niepełnosprawnością ruchu);
Na przerwach czy wyjazdach to oni dokuczali, tak wie pani, dokuczali dziewczynom, ale to oznaczało
że jesteś fajna, i jak była jakaś wycieczka to wrzucali dziewczyny do wody, czy chlapali a ze mną to
były też tak instruowani przez nauczycieli że ze mną trzeba uważać i ostrożnie bo się wywrócę i jeszcze
się rozsypię albo nie wiadomo co. (...) Dzieci mnie fajnie traktowały, bo nie było żadnego dokuczania,
ale z drugiej strony no czułam się taka wykluczona z zabaw, z takiego podrywania, czułam, że jest
inaczej (Karolina z niepełnosprawnością ruchu).

Trzeba pamiętać, że szkoła jest miejscem nie tylko edukacji formalnej, ale przede
wszystkim socjalizacji, wejścia w środowisko rówieśnicze, nawiązywania relacji, przynależności
do grupy, wyjścia poza dom rodzinny. W narracjach kobiet z niepełnosprawnościami
wielokrotnie pojawiał się w tym kontekście temat osamotnienia, pozostawania na uboczu czy
izolacji od rówieśników:
Do szkoły nie lubiłam chodzić w ogóle, bo była, wiadomo, dużo ludzi. Nie czułam się tak jakby
komfortowo. Także w zasadzie to tak spokojnie przeleciało, tak na uboczu byłam. Wiadomo, że tam
z koleżankami, ale miałam taką grupkę ludzi. Nie, że tam wszędzie z grupą ludzi dużą, tylko bardziej
spokojnie, tak na uboczu się raczej trzymałam, w szkole i w przedszkolu też (Alicja,
z niepełnosprawnością słuchu);
W podstawówce, to właśnie najgorzej wspominam ten okres, bo dziewczyny były jakie były, dokuczały
mi że jestem niepełnosprawna, wyśmiewały się że jestem kuternogą. (...) że ja mam ubrania
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przedpotopowe, że jestem kuternogą, że jestem beznadziejna, no i tak podstawówka tak mi zniszczyła
trochę samoocenę. Później w gimnazjum miałam nauczanie w większości indywidualne, ale klasa mnie
odwiedzała, miałam bardzo fajną klasę. A jeszcze wracając do tej podstawówki, już w 6 klasie że tak
powiem nie wytrzymałam i poprosiłam mamę, żeby mnie przepisała do takiej zaprzyjaźnionej klasy, bo
już myślałam, że psychicznie nie wytrzymam i nie chciałam chodzić do szkoły (Paula,
z niepełnosprawnością ruchu);
Miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości i niską samoocenę. Na początku, jak przyszłam do
szkoły to wszyscy mi pomagali, rozmawialiśmy, zawsze z kimś siedziałam w ławce a potem jakoś tak
z czasem to się urywało i doszło do tego, że siedziałam sama w ławce. Nigdy nie wiedziałam, z czego to
wynika (Kornelia, z niepełnosprawnością wzroku).

SZKOLNICTWO WYŻSZE
Wśród uczestniczek badań, które miały kontakt z uczelniami wyższymi pojawia się dużo
krytyki

związanej

ze

sposobem

dostosowania

uczelni

do

potrzeb

studentek

z niepełnosprawnościami. Skala tej krytyki powinna być jednak zinterpretowana w kontekście
doboru próby: wśród kobiet z wyższym wykształceniem, a więc mających kontakt z uczelniami,
przeważały respondentki z dysfunkcjami wzroku i słuchu, co ma duże znaczenie w procesie
zdobywania wiedzy i uczenia się. Zwłaszcza w sytuacji, w której uczelnie jeżeli podejmują
decyzje co do zastosowania udogodnień związanych z niepełnosprawnością, są to najczęściej
w pierwszej kolejności dostosowania architektoniczne, natomiast zastosowanie alternatywnych
form przekazu wiedzy, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami
sensorycznymi bywa pomijane. Dlatego trzeba zaznaczyć, że być może gdyby wśród
respondentek mających doświadczenia studenckie było więcej osób z niepełnosprawnościami
ruchu, obraz dostosowania uczelni byłby nieco bardziej pozytywny. Z drugiej jednak strony,
dzięki tej nierównowadze w próbie, dochodzi do uwypuklenia trudnej sytuacji osób
z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, spowodowanej priorytetyzowaniem dostosowania dla
jednego z rodzajów niepełnosprawności.
Ogólnie nie podoba mi się system wspierania osób na polskich uczelniach, uważam że jest bardzo taki
mało elastyczny i że tak naprawdę studenci sobie radzą sami niż polegają na tych wszystkich BONach i
tych innych instytucjach (Kornelia, z niepełnosprawnością wzroku);
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Tak. Nie ma przeszkód żeby osoby niepełnosprawne studiowały, jest nawet biuro do spraw osób
niepełnosprawnych, obowiązek każdej uczelni. Natomiast w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. To
nie jest tylko moje odczucie, ale robi się wszystko żebym sama zrezygnowała ze studiów, żeby mi to
obrzydzić do tego stopnia, żebym się załamała i odeszła (Cecylia, z niepełnosprawnością wzroku);
Wszystko działa bardzo wolno i jakby to się pierwszy raz działo, jakby dopiero co było otwarte, a
działa już 10 lat. I wydaje mi się tak, że to działa tak, żeby coś było, a tak naprawdę nikt tego nie
sprawdza i nie kontroluje i nie wiem czy to odpowiada aktualnym potrzebom (Iwona, z
niepełnosprawnością wzroku).

Pojawiającym się problemem jest brak odpowiednich standardów pracy komórek
uczelnianych

odpowiedzialnych

za

dostosowanie.

Dla

studentek

niewidomych

bądź

słabowidzących jest to kwestia limitowania ilości możliwych do udostępnienia materiałów oraz
opóźnienia w ich przygotowywaniu w dostosowanym formacie. Notorycznie zdarza się, że
studentki dostają materiały z dużym opóźnieniem, co bardzo utrudnia im proces zdobywania
wiedzy oraz uczestniczenie w seminariach i ćwiczeniach, powoduje bycie nieprzygotowaną do
zajęć.
I po raz kolejny tłumaczę to samo, to nas dużo kosztuje. Bo jest jeszcze koleżanka ze mną i po każdych
zajęciach idziemy do wykładowcy, prosimy, dopytujemy i dalej po 2 miesiącach się nic nie zmieniło.
Jest problem, bo wykładowcy nie chcą, nie potrafią wysłać materiałów wcześniej, więc my nie jesteśmy
w stanie przygotować ich na zajęcia i tutaj są cały czas moje opóźnienia w nauce (Cecylia,
z niepełnosprawnością wzroku).

Drugim zgłaszanym przez respondentki problemem jest kwestia przekazywania instytutom i
wykładowcom informacji o zrekrutowanych na studia osobach z niepełnosprawnościami.
Dowiedziałam się że to nie jest zadanie biura, żeby informować wydziały, a wręcz ich zadaniem jest
chronić, że tak powiem wszystkiego, co dotyczy mojej niepełnosprawności, jakby to była jakaś
tajemnica. No a właśnie jak przyszłam na instytut to mnie zapytali, dlaczego wcześniej nikt im nie dał
znać (Iwona, z niepełnosprawnością wzroku).

Strategia ochrony danych o niepełnosprawności jest skuteczna o tyle, o ile jest ona
wynikiem konsultacji z samą osobą z niepełnosprawnością. Jest to polityka konieczna
szczególnie dla osób z ukrytymi niepełnosprawnościami, jednak to sama studentka powinna
decydować o tym w jaki sposób i komu informacja o jej niepełnosprawności powinna zostać
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przekazana. Dla dużej części studentek samo informowanie o niepełnosprawności i wymaganym
dostosowaniu jest już znacząco poprawiającym ich funkcjonowanie rozwiązaniem.
Kolejną barierą jest brak dofinansowań na tłumaczy polskiego języka migowego, co
skutecznie uniemożliwia studiowanie osobom Głuchym, a co za tym idzie utrudnia ich sytuację
na rynku pracy. Biorąc pod uwagę czynniki genderowe, które utrudniają kobietom poruszanie się
po rynku pracy tj. stereotypy dotyczące płci społeczno-kulturowej czy pełnione funkcje
opiekuńcze, sytuacja kobiet Głuchych, które nie mają dostępu do wybranych przez siebie
kierunków studiów jest radykalnie skomplikowana.
W wypowiedziach respondentek pojawiły się także relacje dotyczące barier ze strony
rodziny, hamujące ich dalszą edukację. W jednym przypadku chęć studiowania została uznana
za przedkładanie potrzeb własnych nad potrzeby sprawnych członków rodziny, co postrzegane
jest przez otoczenie jako wyraz egoizmu lub braku racjonalnego podejmowania decyzji co do ich
przyszłości (Ciaputa, Matlak 2013: 28).
Jeszcze wtedy byłam w ciąży i weszła dyrektywa Unii Europejskiej, że pielęgniarki muszą mieć
skończony licencjat, więc znajomi pukali się w głowę, że jak z pensji pielęgniarki i hydraulika, który
wtedy nie miał pracy ja zaczęłam studia płatne (…) i ile to kosztowało i koleżanki z pracy, zawiść
ludzka nie mogła tego zdzierżyć, że ja poszłam na studia zamiast odłożyć pieniądze dla dzieci na studia
(Renata, z niepełnosprawnością ruchu).

RODZICE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Należy

również

zwrócić

uwagę

na

możliwość

kontaktu

rodziców

z niepełnosprawnościami ze szkołami, często to właśnie kobiety odpowiedzialne są za kwestie
opiekuńczo wychowawcze i to one mają kontakt ze szkołami. Na tą sytuację zwróciła uwagę
jedna z rozmówczyń, w kontekście Głuchych rodziców w szkołach dla słyszących.
Porozumiewanie się rodziców z niepełnosprawnościami z nauczycielami czy dyrekcją szkoły,
może sprawiać problemy ze względu na architektoniczne niedostosowanie szkoły bądź
niedostosowanie sposobów komunikacji. Powinny zostać wprowadzone procedury pozwalające
na komunikację niesłyszących rodziców ze szkołami np. poprzez zapewnienie tłumaczy języka
migowego bądź komunikację za pomocą nowych technologii.
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OBECNOŚĆ NAUCZYCIELI Z NIEPEŁNOSPRWANOŚCIAMI W SZKOŁACH
Jeszcze

jednym

istotnym

tematem

jest

niewielka

obecność

nauczycieli

z niepełnosprawnościami w szkołach. Był to temat podniesiony znów w kontekście edukacji osób
Głuchych. Ta krytyka wpisuje się w obecne trendy dotyczące edukacji osób z
niepełnosprawnościami, gdzie zwraca się uwagę na możliwość uczenia się praktycznych
rozwiązań dnia codziennego od osób będących w podobnej sytuacji. Jednocześnie nauczycielki
i nauczyciele z niepełnosprawnościami pełnią funkcję wzorów do naśladowania w sposób
szczególny, ponieważ łączy ich z uczniami podobieństwo doświadczania niepełnosprawności.
[…] nie daje się im [Głuchym] dostępu do tego zawodu. Co jest wbrew pozorom absurdalne, bo może
lepiej by wyedukowali te dzieci, w szkołach dla Głuchych powinni być Głusi nauczyciele. Znam,
w Warszawie, w Wejherowie są Głusi nauczyciele, w Krakowie mało (Natalia, z niepełnosprawnością
słuchu).

Kwestia zatrudniania nauczycieli z niepełnosprawnościami dotyczy w szczególności
kobiet, ponieważ to one zdecydowanie przeważają w sektorze pracy związanym z pedagogiką
i nauczaniem. W kontekście edukacji Głuchych zatrudnianie Głuchych nauczycielek i nauczycieli
wychodzi naprzeciw również zarzutom o stosowanie SJM przez nauczycieli, który przez wielu
Głuchych postrzegany jest jako język nienaturalny w przeciwieństwie do PJM.
EDUKACJA DWUJĘZYCZNA
Trzeba podkreślić, że dla dziewcząt z niepełnosprawnością słuchu najbardziej
podstawową zmianą jest przekształcenie systemu edukacji osób niesłyszących na edukację
dwujęzyczną. Okazuje się bowiem, że skupienie się na edukacji opartej o metodę oralną
i niedostosowanie sposobu edukacji do potrzeb uczennic Głuchych skutkuje tym, że często nie
posługują się one polskim językiem pisanym w sposób wystarczający.
Prawdę mówiąc ja nie jestem na równi z innymi Głuchymi dlatego, że znam język polski (…) Język
polski jest najważniejsz (Ewa, z niepełnosprawnością słuchu).

Podniesienie jakości kształcenia osób Głuchych do poziomu perfekcyjnego władania pisanym
językiem polskim przez osoby Głuche wiąże się z reformą szkolnictwa i może przynieść
pozytywne rezultaty w dostępie do rynku pracy osób Głuchych.
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RYNEK

PRACY

I

SYTUACJA

MATERIALNA

KOBIET

Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM I

SPECYFIKA RYNKU PRACY W POLSCE
Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego Badania ankietowe rynku pracy
(2013) sytuacja na rynku pracy w Polsce jest trudna, zwłaszcza dla osób rozpoczynających
karierę zawodową. Czas poszukiwania pracy jest długi, oferty płacowe są niedostosowane do
potrzeb i aspiracji potencjalnych pracowników, również oferty pracy często odbiegają od
kwalifikacji wielu bezrobotnych. Dodatkowym utrudnieniem w znalezieniu pierwszej pracy jest
fakt, że ¼ osób, które poszukują zatrudnienia, to osoby już pracujące, a więc posiadające większe
umiejętności i blokujące podwójnie miejsca pracy (to zajmowane obecnie i to potencjalne, na
którą chcą się rekrutować). Problematyczne są także czynniki dezaktywujące – w przypadku
kobiet związane z opieką nad dziećmi lub niesamodzielnymi dorosłymi, w przypadku mężczyzn
natomiast związane głównie z problemami zdrowotnymi. Te ostatnie są szczególnie istotne
z punktu widzenia niniejszego raportu. Nie są to jednak jedyne determinanty braku aktywności
zawodowej. Można do nich dodać bowiem również brak adekwatnych rozwiązań pozwalających
na godzenie obowiązków opiekuńczych i zawodowych. Istotny problem stanowią także tak
zwane elastyczne formy zatrudnienia, przejawiające się nieustabilizowanym czasem i miejscem
pracy oraz preferowaniem umów cywilnoprawnych nad umowami o pracę i wymuszeniem
nastawienia zadaniowego u pracowników (Badania ankietowe rynku pracy 2013).
KOBIETY (Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI) NA POLSKIM RYNKU PRACY
Kobiety stanowią kategorię dyskryminowaną na rynku pracy (por. Desperak, 2009, Płeć
a możliwości ekonomiczne w Polsce, 2004, Charkiewicz 2011). Ich położenie na rynku pracy jest
powiązane z pełnioną przez nie podwójną rolą i łączeniem obowiązków rodzinnych
i zawodowych. W konsekwencji, aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż aktywność
zawodowa mężczyzn, a sytuacji podjęcia pracy – znacznie częściej wiąże się z zatrudnieniem
kobiet w niepełnym wymiarze godzin i na niższych stanowiskach. Liczne badania potwierdzają
również istnienie nierówności płacowych, oraz segregacji poziomej i pionowej (DuchKrzystoszek, Sarata 2008, Domański 1992, Titkow, Budzowska, Duch 2004a).
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Jak wykazują wnioski z danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej za rok 2011, kobiety stanowią większość osób bezrobotnych w Polsce (56%
wszystkich długotrwale bezrobotnych), rzadziej otrzymują przedłużenie kontraktów czasowych
(71% bezrobotnych na skutek braku przedłużenia umowy), jest im trudniej wrócić do pracy po
urodzeniu dziecka (100% bezrobotnych na skutek pojawienia się na świecie potomstwa) lub
zmuszone są ograniczyć aktywność zawodową z powodu samotnego wychowywania dzieci (84%
bezrobotnych z powodu konieczności samotnego zajmowania się potomstwem). To wykluczenie
kobiet z wynku pracy ma dalekosiężne konsekwencje. Jak bowiem zauważa Izabela Desperak:
Kobiety, przegrywając na rynku pracy, przegrywają z kretesem na wszystkich polach aktywności
społecznej. Stereotypowe wyobrażenia kobiet i ich ról, nierozerwalnie związane z dyskryminacyjnymi
praktykami rynku pracy napotykamy na innych poziomach praktyki społecznej – w mediach, edukacji,
dyskursie potocznym. Społeczne przypisywanie kobiet do sfery prywatnej owocuje wypychaniem ich ze
sfery publicznej – od pracy do polityki. Praktykom dyskryminacyjnym w różnych sferach życia
społecznego towarzyszy dyskryminacja symboliczna, wsparta przez rozmaite ideologie (2009: 55).

Co jednak istotne, kobiety z niepełnosprawnościami nie stanowią grupy bardziej
marginalizowanej na rynku pracy niż mężczyźni z niepełnosprawnością. Podział ten jest niemal
symetryczny (49% bezrobotnych z niepełnosprawnością to kobiety, 51% to mężczyźni). Można
zatem zauważyć, iż o ile płeć jest czynnikiem istotnym w kontekście rynku pracy i aktywności
w sferze publicznej, o tyle jednak sama niepełnosprawność stanowi dodatkowy czynnik
marginalizujący lub wykluczający z tej sfery (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2012).
Na związek między płcią, niepełnosprawnością i rynkiem pracy wskazują dane z
Diagnozy Społecznej z 2011 roku. Zwłaszcza osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
odczuwają dyskryminację w stopniu czterokrotnie większym, niż osoby z lekkim stopniem
niepełnosprawności. Widoczna jest także różnica w poczuciu wykluczenia z rynku pracy
odczuwana przez mężczyzn i kobiety z niepełnosprawnościami. Mężczyźni z dysfunkcjami
fizycznymi lub sensorycznymi czują się 9-krotnie bardziej dyskryminowani niż mężczyźni bez
dysfunkcji, podczas gdy u kobiety z niepełnosprawnością odczuwają nierówne traktowanie ze
strony pracodawców w stopniu dwukrotnie większym niż kobiety (Czapiński, 2012: 170-171). Ta
różnica może wynikać z faktu, że kobiety, niezależnie od posiadanych niepełnosprawności
fizycznych lub sensorycznych, są w gorszej sytuacji na rynku pracy i doświadczają na nim
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dyskryminacji, podczas, gdy w przypadku mężczyzn – sytuacja ta diametralnie różni się w
zależności od posiadania lub nie posiadania niepełnosprawności. Znajduje to potwierdzenie
również w części wypowiedzi respondentek wywiadów prowadzonych w ramach modułu
Genderowy

wymiar

niepełnosprawności.

Zauważają

one,

że

sytuacja

mężczyzn

z niepełnosprawnością może być postrzegana jako relatywnie gorsza w stosunku do kobiet
z niepełnosprawnością, co wynika z faktu, że mężczyzna stereotypowo postrzegany jako
silniejszy i posiadający liczne zasoby materialne, kiedy znajduje się w sytuacji posiadania
dysfunkcji fizycznej lub sensorycznej, automatycznie może zacząć być traktowany jako
posiadający mniejszy potencjał, a co za tym idzie, jako mniej atrakcyjny.
Z drugiej jednak strony, w wypowiedziach badanych równie często zauważalna jest
tendencja do podkreślania, że to kobiety z niepełnosprawnościami znajdują się na pozycji
najbardziej dyskryminowanej na rynku pracy ze względu na krzyżowanie się wykluczeń ze
względu na płeć i posiadanie dysfunkcji fizycznych lub sensorycznych:
(…) sytuacja kobiet na rynku pracy jest tragiczna. Nie dość, że muszą mieć jeden etat w domu, bo ja
tak ten etat mam w domu, mimo że są wszyscy dorośli to wszyscy oczekują że ja ugotuję, może nie
wnoszę zakupów ale musze zawiadomić kiedy co kupić. I jeszcze jest mi ciężko znaleźć pracę, mam
zawód, kwalifikacje, czasem lepsze od kogoś innego, umiem się odnaleźć na każdym oddziale ale mnie
nie przyjmą. Ale przyjmą mnie na ochroniarza gdzie też jest praca na zmiany i ja uciekam od pracy
pielęgniarskiej na zmiany za stawkę 500 zł no to jest bez sensu. No nie wyobrażam sobie …. No do
sprzątania? Nie mogę fizycznie ciężko pracować, owszem może na maszynie mogłabym jeździć, nie
wiem czy widziałam kobietę na maszynie w supermarkecie, z reguły to jest pan nie wiem dlaczego…
W szpitalu na maszynie pan jedzie, a panie z mopami i odsuwały mu krzesła. To jest ewidentna
dyskryminacja bo jakby pan przesunął krzesełka, a pani przycisnęła maszynę, wiele kobiet ma prawo
jazdy to nie jest jakaś ciężka sprawa żeby przejechać na tym wózku (…). Mężczyźni z orzeczeniem
o niepełnosprawności mają więcej ofert pracy. On pójdzie jako ochroniarz, na budowę do pracy go
wezmą, a kobieta nie ma szans (Renata, z niepełnosprawnością ruchu).

Te z badanych, które miały możliwość i decydowały się wejść na rynek pracy spotykały
się z różnorakimi barierami na każdym z etapów procesu zawodowego: począwszy od rekrutacji,
poprzez odbywanie staży, aż po funkcjonowanie w sferze zatrudnienia. Część ograniczeń
wskazywana była przez wszystkie rozmówczynie, ale pojawiły się także utrudnienia specyficzne
dla kobiet z określonym rodzajem niepełnosprawności. Wśród tych pierwszych rozmówczynie
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wskazywały najczęściej na problemy związane z segregacją zawodów i niewielką ofertą pracy
dla osób z niepełnosprawnościami sprowadzającą się głównie do możliwości pracy w zawodach
mało ambitnych, nie wymagających kwalifikacji i o niższym wynagrodzeniu:
Aczkolwiek teraz jak zaczęłam studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, to odkąd jestem tam w ich
bazie danych to przyszły do mnie oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. Tylko tam nie wnikałam w
to za bardzo, bo nie mam na razie czasu, ale nie była to bardzo ambitna praca. Jeden to był
magazynier i sekretarka czy asystentka, coś w tym stylu (Iwona, z niepełnosprawnością wzroku);
(…) co zauważyłam na przykład, to praca fizyczna, faceci mają łatwiej, mogą coś układać, pracować
na budowie… spawacz… Kobiety mają gorzej, Głuche… Moim zdaniem, jeśli chodzi o pracę taką
umysłową, to nie ma znaczenia, tylko ma znaczenie znajomość języka polskiego (Ewa, z
niepełnosprawnością słuchu).

Wypowiedzi kobiet z niepełnosprawnościami wskazują więc na podobne mechanizmy
dyskryminacji jakie są opisywane w przytoczonych powyżej badaniach dotyczących analizy
sytuacji kobiet na rynku pracy. Co więcej, większość rozmówczyń wskazywała na istniejące
stereotypy,

niechęć

pracodawców

i

przypisywanie

niskiej

wartości

pracy

kobiet

z niepełnosprawnościami jako powody ich podwójnego wykluczenia z rynku pracy:
Są takie sytuacje, to już mi kilka osób co najmniej powiedziało i u mnie w pracy jest podobnie. Jest to
dofinansowanie z PFRONu do pracownika niepełnosprawnego (…) natomiast większość twierdzi, że to
jest za mało, że oni zatrudnią osobę niepełnosprawną wtedy jak im to zostanie całkowicie
zrefundowane. A to nie o to chodzi, oni mają tylko dostać bodziec żeby przyjąć, a nie że przyjmę tylko
wtedy jak dostanę pełną refundację, bo to będzie dla mnie dodatkowy pracownik, a ja nie poniosę
żadnych kosztów. Nie ma takiego myślenia, że to jest dobry pracownik, bo ma dobre kwalifikacje, tylko
że

co

by

tutaj

wykombinować,

żeby

może

dofinansowanie

z

PFRONu…

(Natalia,

z

niepełnosprawnością słuchu).

Analiza ich doświadczeń przez pryzmat kategorii niepełnosprawności niejednokrotnie
pozwalała na wyodrębnienie specyfiki sytuacji kobiet z odmiennymi rodzajami dysfunkcji.
W przypadku kobiet z niepełnosprawnością wzroku należy podkreślić bariery związane z
brakiem dobrego oznaczenia budynków i sal, gdzie odbywa się rekrutacja, brakiem dostosowania
form ogłoszeń, w taki sposób, by były możliwe do przeczytania przez osoby niedowidzące,
dominację ogłoszeń internetowych nad prasowymi czy wreszcie brak ogłoszeń pisanych
Brailla’em. Z kolei kobiety z niepełnosprawnością ruchu wskazywały na problemy elementach
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dotyczących dostępności infrastruktalnej i architektonicznej, ale także bariery związane z
niechęcią wobec przebywania w otoczeniu osób z widocznymi zniekształceniami fizycznymi.
Rozmówczynie z niepełnosprawnością słuchu podkreślały dyskryminację ze względu na
niemożność porozumiewania się, np. za pomocą telefonu, co wyklucza je już na etapie rozmowy
kwalifikacyjnej. Część rozmówczyń zwracała uwagę na konieczność wypracowania wzorów
komunikowania się ze współpracownikami. Ich doświadczenia w tym zakresie były
zróżnicowane:
(…) bo to ktoś przekazując co ma się robić, musi podejść do tego pracownika i przekazać mu osobno
(…), to muszą być stanowiska, żeby dla nas ta komunikacja była prostsza, czyli na przykład portier.
[Badaczka:] Czyli takie wymagające mniejszej komunikacji na bieżąco? R: Tak, żeby było mniej
komunikacji i żeby człowiek mógł się skupić na wykonywanych obowiązkach. Bo też pracowałam
w cukierni i ja to odbieram tak że przychodzę i mam powiedziane ty masz zrobić to i to i ja wiem, że te
czynności do mnie dzisiaj należą i ja to robię. A często jest tak że przychodzimy do pracy i cały zespół
coś robi, ale nie wiadomo co do kogo należy, i nie skończy nawet bo już wołają do innej pracy i to jest
taki chaos (Barbara, z niepełnosprawnością słuchu);
Było bardzo dobrze w pracy, bo ja tak naprawdę rozmawiałam z koleżankami i kolegami, bo byłam
sama niesłysząca, ale ja trochę rozumiem i oprócz tego czytam też z ruchu ust i rozmawiałam i było
bardzo dobrze, wspaniale! (Joanna, z niepełnosprawnością słuchu).

Na podstawie przeprowadzonych badań zauważyć można również tendencje do barier
psychologicznych w postaci lęków, spowodowane brakiem pewności siebie, obawą przed
podołaniem obowiązkom zawodowym i poczuciem braku wystarczających kwalifikacji
zawodowych. Problemem, który wyłonił się z wypowiedzi respondentek jest, związany z tym,
brak lub ograniczony zakres działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i budowania pozytywnej
samooceny kobiet z niepełnosprawnościami. Rozmówczynie wielokrotnie podkreślały, że brak
umiejętności np. obsługi komputera czy korzystania z Internetu powodował brak podjęcia działań
ukierunkowanych na poszukiwanie pracy:
Podjęłabym pracę, ja się obawiam komputera bo mam za mało praktyki (Magdalena,
z niepełnosprawnością ruchu).
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Wymienione powyżej bariery zostały ogólnie podsumowane i zestawione według etapu procesu
pracy i umieszczone w tabeli 2. Czynniki psychologiczne, związane z zaniechaniem
poszukiwania pracy nie zostały tam uwzględnione.
Staż

Proces kwalifikacyjny

Stała praca

SZKLANY SUFIT
(zarówno w przypadku przejścia z rozmowy kwalifikacyjnej do dalszego etapu, jak i w przypadku awansu ze stażu na stałe zatrudnienie,
czy też w przypadku osiągania wyższych stanowisk w pracy)

- dyskryminacja ze względu na cechy

- staże przyznawane są zazwyczaj w ramach

wyglądu fizycznego spowodowane

finansowania otrzymywanego przez

niepełnosprawnością (np. zniekształcenia,

pracodawców z PFRON-u

- dyskryminacja ze względu na
niepełnosprawność

brak kończyn, poruszanie się na wózku,
itp.)

- trudność w utrzymaniu stałej pracy

- po odbyciu stażu brakuje perspektyw na
zatrudnienie, następują natychmiastowe

- bariery o charakterze mentalnym ze strony

- uprzedzenia ze strony pracodawców

zwolnienia – mała możliwość awansu na

pracodawców i innych pracowników

dotyczące zatrudniania osób z

pełnoprawnego pracownika

niepełnosprawnościami
- wykorzystywanie stażu jako szansy dla
-utrudnione wejście na rynek pracy

pracodawców bez faktycznego dawania

spowodowane krzyżowaniem się wykluczeń

szansy kobietom z niepełnosprawnościami

na linii płeć-niepełnosprawność
- bariera komunikacyjna dla kobiet

- bariery komunikacyjne związane z
brakiem znajomości języka migowego
- brak organizacji pracy dostosowanej do
kompetencji komunikacyjnych osób

- najczęstsza forma zatrudniania kobiet z

Głuchych i niedosłyszących, oraz związany

niepełnosprawnościami

z tym brak rzetelnego informowania o
obowiązkach zawodowych

niesłyszących i niedosłyszących wynikająca
z konieczności porozumiewania się

- bariery architektoniczne dla osób z

bezpośrednie z klientem lub za pomocą

niepełnosprawnościami wzroku i/lub ruchu

telefonu
- relatywnie niższa ocena pracy kobiet z

- trudności w przeglądaniu ofert pracy przez

niepełnosprawnościami w porównaniu z

osoby z dysfunkcją wzroku

innymi pracownikami

- niedostosowanie ofert do kwalifikacji i

- największa perspektywa zatrudnienia

potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami;

głównie w obrębie III sektora usług

oferty pracy nie wymagajace kwalifikacji

(dominują organizacje pozarządowe i
fundacje)

- niedostosowanie miejsc, gdzie
prowadzona jest rekrutacja, do możliwości

- bazowanie na stereotypach, a nie na

kobiet z niepełnosprawnością wzroku lub

rzeczywistych umiejętnościach i

ruchu

kompetencjach

- niska samoocena własnych umiejętności i

- niewielkie możliwości awansu i podwyżki

kompetencji przez kobiety z niepełno
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sprawnościami, bierne postawy i brak

- obawa przed utratą renty przez kobiety z

poczucia sprawstwa

niepełno sprawnościami

- preferowanie przez pracodawców kobiet z

- zajmowanie miejsc pracy w świecie

mniej widocznymi niepełnosprawnościami

Głuchuch (np. tłumacz języka migowego,

(dot. zwłaszcza sytuacji kobiet Głuchych)

praca w organizacjach skierowanych do
Głuchych i osób niedosłyszących) przez

- niskie kwalifikacje kobiet z niepełno

osoby pełnosprawne

sprawnościami wynikające z przestarzałego
systemu edukacji, słabszego poziomu
edukacji i niewielkich oczekiwań
stawianych przez nauczycieli

LEPKA PODŁOGA

Tabela 2. Bariery związane z rynkiem pracy według etapów rekrutacji (Opracowanie: Matlak).

Z dyskryminacją kobiet (ogólnie i w szczególności kobiet z niepełnosprawnością)
związane jest również zjawisko określane mianem „szklanego sufitu”, które polega na
niemożności awansu do najwyższych pozycji kierowniczych w firmach. Podobnym,
wymienianym w tym kontekście zjawiskiem jest tak zwana „lepka podłoga”, która przejawia się
w utrzymywaniu kobiet na niskich stanowiskach bez możliwości poprawy ich sytuacji
zawodowej

i

bez

perspektyw

awansu

(Budrowska

2004).

W

przypadku

kobiet

z niepełnosprawnością wspomniane wyżej tendencje związane z barierami awansu na wyższe
stanowiska, a co za tym idzie z trudnościami, w zmianie statusu materialnego i miejsca
w hierarchii prestiżu, są szczególnie widoczne w kontekście staży otrzymywanych między
innymi z PFRON-u. Kobiety z niepełnosprawnością otrzymują możliwość odbycia stażu
w instytucji przez okres 3-6 miesięcy, przy czym po upływie tego czasu, kiedy kończy się
finansowanie przedsiębiorstw z PFRON-u są one zwalniane – w tej sytuacji można zatem mówić
o szczególnej formie „szklanego sufitu” związanej z niemożnością awansu z pozycji stażystki do
pozycji pracowniczki (por. tabela 2).
Problematyczne okazywało się również funkcjonowanie w obrębie środowiska pracy,
bowiem również tam kobiety z niepełnosprawnościami doświadczały dyskryminacji ze względu
na dysfunkcje. Pokazuje to między innymi przypadek jednej z rozmówczyń:
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(…) moja koleżanka Paulina nie skończyła żadnej szkoły, ma tylko maturę, a ja mam wykształcenie
odpowiednie. I teraz jest taka sytuacja, że ja Paulinie pomagam czasami z różnymi programami. No,
ale mi nie chcą przedłużyć tej pracy, a ją przyjęli. Ona nie ma kwalifikacji, ale potrafi rozmawiać
przez telefon i z klientami, a ja mam kwalifikacje, znam się na programach i wywoływaniu zdjęć, no
ale nie jestem w stanie odebrać telefonu, z klientami też nie potrafię rozmawiać tak, jak Paulina, no
i niestety (…) (Klaudia, z niepełnosprawnością słuchu).

Kolejnym problemem jest nieodpłatna praca kobiet. Odnosi się ona do obowiązków
domowych, takich, jak opieka nad dziećmi, gotowanie, sprzątanie, itp., które traktowane są jak
„oczywiste” zajęcia dla kobiet, i które nie są traktowane jako praca. Powszechnie uważa się, iż
kobietom za wykonywanie tego typu czynności nie należy się wynagrodzenie, ponieważ
działania przez nie wykonywane nie są produktywne. Wielokrotnie w tekstach światowych
i polskich podkreśla się konieczność zmian w podejściu do tego typu zajęć i konieczność
redefinicji pojęcia pracy jako takiej (Titkow, Duch-Krzysztoszek, Budrowska 2003; 2004). Co
jednak istotne, nieodpłatna praca kobiet przez kobiety z niepełnosprawnościami. Możliwość
wykazania się samodzielnością i zdolnością podołania codziennym obowiązkom domowym staje
się dla nich szansą na dowartościowanie i odwdzięczenie się najbliższym za opiekę. Wiele
badanych dobrowolnie rezygnuje z wstąpienia na rynek pracy z powodu chęci lub poczucia
obowiązku związanego z pozostaniem w sferze domowej. To auto-wykluczenie z rynku pracy
może okazać się zjawiskiem pozytywnym pod warunkiem, że możliwe będzie dowartościowanie
pracy domowej i nadanie jej statusu podobnego, jak pracy stricte zawodowej(Fraser, Honneth
2005). Często decyzja o bierności zawodowej wynika z nastawienia bliskich, którzy przejawiają
postawę nadopiekuńczości wobec kobiet z niepełnosprawnością, tym samym nie stawiając przed
nimi oczekiwań i nie zaszczepiając w nich chęci robienia kariery na rynku pracy. Konieczne jest
zatem informowanie kobiet z niepełnosprawnościami o możliwości realizowania się poza sferą
domową i wyznaczanie im innych szans rozwoju.
Dodatkowo, jak podkreślają Agnieszka Król i Aleksandra Migalska, istotny wątek
stanowi różnica pokoleniowa w motywacji do pracy, szczególnie akcentowana przez kobiety
z niepełnosprawnością słuchu (Król, Migalska 2013: 47). Potwierdza to wypowiedź Marioli:
Dawniej było tak, że tą pracę można było bardzo szybko znaleźć i rentę dostać. A teraz jest
zdecydowanie trudniej. Ludzie dostają rentę, zostają w domu i są przyzwyczajeni do tego. Ja w ogóle
jestem zdziwiona, że nie chcą pracować, wolą w domu siedzieć. A ja, ja wolałam pracować, a oni, że
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jak to, że oni się już przyzwyczaili, że nie chcą pracować. Dawniej też nie było Internetu, a teraz oni
siedzą przy tym Internecie. Myślę że to jest po prostu nałóg i że oni nie chcą szukać i renta im
wystarcza mimo, że renta jest mała, ale wystarczy. Mało, mało, ale sami nie szukają pracy (Mariola, z
niepełnosprawnością słuchu).

OPIEKA SPOŁECZNA I SYSTEM ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W POLSCE
Sytuacja materialna kobiet z niepełnosprawnościami jest nieodłącznie powiązana
z sytuacją zawodową i system świadczeń społecznych. Dlatego też należy odnieść się również do
problematyki orzeczeń o niepełnosprawności oraz działalności opieki społecznej na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Przyznawanie orzeczeń i świadczeń stanowi element funkcjonowania
państwa opiekuńczego.
PAŃSTWO OPIEKUŃCZE (Welfare State) – koncepcja państwa sporządzona w oparciu
o założenie ekonomii dobrobytu, związanej z niwelowaniem problemów społecznych
i różnic socjalnych. Celem państwa opiekuńczego jest zabezpieczenie obywateli przeciwko
podstawowym ryzykom życiowym, poprzez konkretne działania, takie, jak: powszechny
dostęp do szkolnictwa, służby zdrowia, czy przyznawanie prawa do zasiłku dla osób
potrzebujących wsparcia finansowego. Wydatki związane z ekonomią dobrobytu pokrywane
są z podatków.

Opracowanie: Matlak, na podstawie Morawski 2001.

System przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności jest związany z dostarczeniem
niezbędnej dokumentacji medycznej, świadczącej o pojawieniu się dysfunkcji. Wymieć można
trzy rodzaje niepełnosprawności w systemie orzecznictwa (Diagram 1).
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RODZAJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W SYSTEMIE ORZECZNICTWA

UMIARKOWANY STOPIEŃ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ZNACZNY STOPIEŃ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- osoby całkowicie niezdolne do pracy
- wymagające stałej opieki

- osoby niezdolne do pracy
- częściowo wymagające pomocy przy
samodzielnej egzystencji

LEKKI STOPIEŃ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- osoby o obniżonej zdolności do
wykonywania pracy
- z niewielkim ograniczeniem
samodzielności

Diagram 1. Rodzaje niepełnosprawności w systemie orzecznictwa (Opracowanie: Matlak, na podstawie
„Ustawa o rehabilitacji….”).

Istotny wydaje się jednak fakt, że system orzecznictwa o niepełnosprawności wyraźnie określa
stopień dochodu, jaki może posiadać osoba z niepełnosprawnością, aby otrzymać rentę lub
zasiłek, co powodowało u respondentek lęk przed podjęciem pracy w obawie przed utratą
świadczeń socjalnych uzyskiwanych z tytułu niepełnosprawności (Bednarczyk 2013: 20-21).
Potwierdza to wypowiedź Iwony:
Nie wiem ta renta wynosi około 600 zł, więc jak taka osoba niepełnosprawna nie może w ogóle
pracować, to mi się wydaje, że ciężko jest za to żyć (Iwona, z niepełnosprawnością wzroku).

Otrzymanie orzeczenia z jednej strony uprawnia osoby z niepełnosprawnością do
otrzymywania świadczeń finansowych, takich, jak renty czy zasiłki, z drugiej jednak strony,
w znacznym stopniu ogranicza ich możliwości zawodowe. Brak jasnych reguł i informacji na
temat praw, obowiązków, ułatwień i ograniczeń wynikających z posiadanego orzeczenia
wpływają

na

pogłębienie

poczucia

dyskryminacji

wśród

rozmówczyń.

Wielokrotnie

w wypowiedziach podkreślony został paradoks polegający na tym, że niekiedy na orzeczeniu
wpisana zostaje formuła „całkowicie niezdolny/a do pracy”, co w rzeczywistości zamiast
pomagać osobom niepełnosprawnościami, powoduje ich marginalizację z rynku pracy
i konieczność utrzymywania się wyłącznie ze świadczeń socjalnych, których wysokość jest
nieadekwatna do rzeczywistych potrzeb. Potwierdza to wypowiedź Joanny:
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Każdy człowiek potrzebuje pomocy w zależności od stopnia niepełnosprawności. Ale bez przesady, że
on jest niezdolna do egzystencji i do pracy. A ludzie tak to interpretują, że nie mogą pracować, bo tak
jest napisane, prawo tak mówi i czemu mają się z tym nie zgadzać. Dlatego ciężko jest przekonać
osoby niepełnosprawne, że one mogą pracować. Osoby boją się też podjąć pracę, bo stracą rentę i że
zabiorą im orzeczenie (Joanna, z niepełnosprawnością wzroku).

W przypadku świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej, kwestia jest nieco bardziej
skomplikowana. Obowiązują bowiem dwa główne kryteria przyznawania świadczeń (Diagram
2).

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY
SPOŁECZNEJ W POLSCE

KRYTERIUM DOCHODOWE

RYZYKO SOCJALNE

tzw. próg przejścia do systemu pomocy
społecznej (według ustaleń obowiązujących
od października 2012:

obejmuje tzw. podstawowe ryzyka życiowe:

- dla osoby samotnej wynosi 542 zł

- bezrobocie

- dla osoby żyjącej z rodziną wynosi 456 zł

- starość

- choroba
-niepełnosprawność

Diagram 2. Kryteria przyznawania pomocy społecznej w Polsce (Opracowanie: Matlak na podstawie
Broda-Wysocki 2008).

Świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej mogą zostać podzielone na finansowe
oraz nie finansowe, a zatem związane z pracą opiekuńczą, poradnictwem, czy interwencją
kryzysową. Szczególnie istotne z punktu widzenia sytuacji materialnej są jednak zasiłki, które
często stanowią jedyne źródło utrzymania kobiet z niepełnosprawnościami. Ich rodzaje opisane
zostały na poniższym diagramie.
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ŚWIADCZENIA OTRZYMYWANE Z
POMOCY SPOŁECZNEJ
(według kryterium finansowego)

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

ZASIŁEK STAŁY
- dla osób niezdolnych do pracy z
powodu wieku lub orzeczonej
niepełnosprawności (pod warunkiem
spełniania kryterium dochodowego)

ZASIŁEK CZASOWY
- dla osób długotrwale chorujących, o
lekkim stopniu niepełnosprawności
i/lub bezrobotnych

(praca socjalna, usługi opiekuńcze,
poradnictwo, interwencja kryzysowa,
Domy Pomocy Społecznej)

ZASIŁEK CELOWY
- przyznawany na zaspokojenie
niezbędnej potrzeby życiowej
- przyznawany również jak
rekompensata zdarzeń losowych

Diagram 3. Świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej według kryterium finansowego
(Opracowanie własne: Matlak na podstawie: http://www.um.warszawa.pl/faq/polityka-spo-eczna/jakie-srodzaje-wiadcze-z-pomocy-spo-ecznej).

Wyróżnić

należy

także

świadczenia

przeznaczone

dla

niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Zostały one zestawione poniżej.
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opiekunów

osób

z

ŚWIADCZENIA OTRZYMYWANE Z POMOCY
SPOŁECZNEJ PRZEZ OPIEKUNÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZŁONKÓW RODZIN

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

- przysługuje opiekunom osób z orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności w
przypadku konieczności rezygnacji ze stałej
pracy zarobkowej z powodu obowiązku
opiekuńczego lub w przypadku niemożności
spełnienia obowiązku alimentacyjnego
względem osób z niepełnosprawnością

- przysługuje pod warunkiem, że
niepełnosprawność powstała nie później, niż do
ukończenia 18 roku życia (w przypadku osób
podejmujących naukę na studiach wyższych do
25 roku życia)

Diagram 4. Świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej przez opiekunów niepełnosprawnych
członków rodzin (Opracowanie własne: Matlak na podstawie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosciwszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6323,swiadczenia-dla-opiekunow-niepelnosprawnych-czlonkowrodzin.html)

Wielokrotnie

w

wywiadach

podkreślona

została

jednak

niska

wystarczalność

otrzymywanych świadczeń, która prowadzi do negatywnej oceny własnej sytuacji materialnej
przez kobiety z niepełnosprawnościami. Wiąże się to także z koniecznością ponoszenia kosztów
związanych z leczeniem, które rzadko są refundowane przez instytucje państwowe. Wyłania się
zatem

wyraźnie

problem

niedostosowania

wysokości

świadczeń

do

potrzeb

osób

z niepełnosprawnością:
Tylko dlatego, że mam zasiłek pielęgnacyjny jest to trochę więcej, ale to jest kwota nadal niska, bo to
jest poniżej 1000 złotych. Po to, żeby godnie żyć to nie wystarczy każdemu człowiekowi, a ja jestem
jeszcze chora, biorę dużo leków i muszę je kupić i to zupełnie nie wystarcza (Cecylia, z
niepełnosprawnością wzroku).

SYTUACJA MATERIALNA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Omówione sytuacje związane z rynkiem pracy i systemem świadczeń społecznych
wpływają znacząco na sytuację materialną kobiet z niepełnosprawnościami. Zdecydowana
większość rozmówczyń podkreślała, że ich sytuacja materialna jest zła lub bardzo zła – niewiele
z nich, pomimo względnej samodzielności, było w stanie samodzielnie się utrzymać czy
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zamieszkać w osobnym mieszkaniu poza domem rodzinnym. Przez rozmówczynie wyłonione
zostały problemy związane z brakiem możliwości realizacji pierwotnych potrzeb takich, jak
prywatna rehabilitacja czy samodzielne pokrycie kosztów leczenia. Dla niektórych respondentek
problem stanowiło także pokrycie codziennych wydatków, takich jak zakup materiałów
edukacyjnych czy finansowanie realizacji zainteresowań. Potwierdza to wypowiedź:
Brakuje na lekarstwa, na wyżywienie powiedziałabym po prostu. Cierpię na brak apetytu, bo w kółko
jem to samo, chciałabym zjeść coś innego, ale żal mi wydać tych pieniędzy, których nie mam. No i tak
jak mówię, a gdzie tu pomyśleć żeby sobie jakieś materiały sprawić na studia (Cecylia, z
niepełnosprawnością wzroku).

Niemniej jednak pojawiały się także wypowiedzi podkreślające wzrost znaczenia walorów
duchowych w kontekście braków związanych z materialnym stanem posiadania:
Nie martwię się że nie mam nowego Mercedesa, że nie zmieniłam mebli od kilkunastu lat, bo to nie jest
ważne, liczę się ja i inwestuję w siebie i w to co się liczy w tym momencie. Nie mam majątku którego
mi nie ukradną. Mam za to bogate wnętrze i z tego się trzeba cieszyć (Renata, z niepełnosprawnością
ruchu).

PARTYCYPACJA POLITYCZNA I OBYWATELSKA
Kluczowe dla zrozumienia doświadczeń kobiet z niepełnosprawnościami w sferze
politycznej jest odniesienie się do koncepcji obywatelstwa rozumianego nie jako zestaw praw
i obowiązków, ale jako praktyka czyli działania podejmowane w oparciu o posiadane prawa. Jak
zauważa Gerard Delanty:
nie chodzi w niej [obywatelskości] tylko o prawa przysługujące obywatelom, ale przede wszystkim
o uczestnictwo w życiu wspólnoty politycznej, które rozpoczyna się już od najmłodszych lat życia.
Polega na uczeniu się umiejętności podejmowania działania oraz odpowiedzialności, a nade wszystko,
polega na poznawaniu siebie samego oraz swoich relacji z innymi (2002: 64; por. Turner 1997;
Stevens 2007).

Aktywność obywatelska wykracza zatem daleko poza prawa wyborcze i obejmuje swoim
zakresem zaangażowanie na poziomie lokalnym i regionalnym (realizowane m.in. poprzez
tworzenie i uczestnictwo w organizacjach wspólnotowych, grupach samopomocy, grupach dla
matek i dzieci czy stowarzyszeniach religijnych). Takie rozumienie obywatelskości odnajdujemy
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wśród postulatów proponowanych w ramach podejść w nurcie gender and disability
mainstreaming,

które

kładą

nacisk

nie

tylko

na

zwiększenie

partycypacji

kobiet

z niepełnosprawnościami w procesach decyzyjnych, a zwłaszcza tworzeniu strategii i polityk
odnoszących się do niepełnosprawności, ale także wzmacnianie pozycji kobiet w organizacjach
(także w organizacjach kobiecych) (por. Migalska, Król 2012, Arnade, Haefner 2011). Jak
zauważają Aleksandra Migalska i Agnieszka Król:
Wspieranie takiego uczestnictwa powinno odbywać się przynajmniej na dwóch płaszczyznach: po
pierwsze, jako wspieranie ruchu i organizacji osób z niepełnosprawnościami, organizacji kobiecych,
a szczególnie organizacji kobiet z niepełnosprawnościami, zwłaszcza włączanie ich w procesy
planowania, tworzenia, konsultowania i zarządzania strategiami dotyczącymi ich sytuacji. Po drugie,
jako promowanie i wspieranie uczestnictwa i decyzyjności kobiet z niepełnosprawnościami w szeroko
rozumianym sektorze obywatelskim, celem ich aktywizacji i uwidocznienia nie tylko w polu działania
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale we wszelkich innych obszarach zainteresowania
społeczeństwa obywatelskiego (2012: 36).

W

konsekwencji,

ujęcie

problematyki

partycypacji

i

aktywności

politycznej

kobiet

z niepełnosprawnościami przez pryzmat feministycznych koncepcji obywatelstwa oraz podejścia
gender and disability mainstreaming rzuca wyzwanie wobec dotychczasowej organizacji
społecznej opartej na hierarchii i ucisku ze strony grupy dominującej, separacji sfery publicznej
i prywatnej jak również umożliwia odzyskanie sprawstwa przez grupy do tej pory wykluczone
(por. Young 1989, Young 2000, Nussbaum 1999).
POLITYKA ZINSTYTUCJONALIZOWANA. UDZIAŁ W WYBORACH
Wątek zaangażowania w politykę zinstytucjonalizowaną podjęła ponad połowa
rozmówczyń, skupiając się przede wszystkim na doświadczeniach związanych z uczestnictwem
w wyborach powszechnych. Przeprowadzone rozmowy ukazują znaczny stopień dostosowania
proceduralnego i komunikacyjnego w przypadku kobiet z niepełnosprawnościami wzroku
i słuchu. Wśród dostępnych rozwiązań umożliwiających udział w wyborach należy wymienić
możliwość głosowania przez pośrednika lub głosowanie za pomocą nakładek na kartę do
głosowania przygotowanych w alfabecie Braille’a.
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W ostatnich [wyborach] nie było problemu, zgłosiłam telefonicznie i czekała na mnie w punkcie
wyborczym nakładka i poszłam i sama zagłosowałam, wiedziałam kto jest który na liście i z nakładką
nie potrzebowałam niczyjej pomocy. Nie było żadnego problemu z dostępie (Cecylia, z
niepełnosprawnością wzroku).

Jakkolwiek rozmówczynie podkreślają dobrze dostosowane regulacje zapewniające
możliwość oddania głosu

w wyborach,

z

ich wypowiedzi

przebija rozczarowanie

powierzchownym dostosowaniem kampanii wyborczych. Trudności sprawia przede wszystkim
dotarcie do informacji na temat kandydatów/partii oraz ich programów w formatach dostępnych
dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu (np. tłumaczonych na polski język migowy).
Odmienne doświadczenia przywołują rozmówczynie z niepełnosprawnością ruchu, które
wskazują na ograniczenia związane z barierami architektonicznymi i niedostosowaniem lokali
wyborczych. Bariery w zakresie dostępności fizycznej nierzadko uniemożliwiają im uczestnictwo
w wyborach lub stawiają je w sytuacji zależności od osób trzecich – albo rodziny, albo
przypadkowych osób - co może w znacznym stopniu obniżyć ich poczucie samodzielności oraz
wpłynąć na aktywność polityczną.
Nie chodzę na wybory, ostatnio nie byłam bo się wciekłam na to wszystko. Była możliwość że się
trzeba było zapisać wcześniej. A ja mam wybory tutaj w technikum (…) więc jeden raz wyszła pani z
listą do mnie, a tak to wjeżdżam i proszę o wyniesienie. Jeden raz mi odmówiono, że panie nie mogą
odejść od tych list, że mogłyby być ukarane, ale załatwiły mi pana który mnie wyniósł. Albo proszę
ludzi albo idę z córką i córka mnie wywozi a jeden raz szłam na pupie a córka wózek mi niosła
(Magdalena, z niepełnosprawnością ruchu);
(...) ostatnio to byłam, bo tam u nas w szkole są. organizowane, w szkole podstawowej. No to tam
niestety też nie było podjazdu, (...) to było na parterze ale też tam było...ile tych schodków tam jest? Ze
sześć, no może z osiem. No to trzeba było po schodku, ktoś musiał mi pomóc. No ze szwagrem i z
siostrą byliśmy (Gabriela, z niepełnosprawnością ruchu).

Zniechęca także brak tematyki dotyczącej niepełnosprawności w dyskursie politycznym
i programach politycznych:
Pewnie, tak myślę, tak mi się wydaje ale nie wiem jak jest, bo teraz jak teraz nie ma tych komisji, które
jeżdżą do domów. Nie ma tak. Tylko u nas w Polsce nie ma. Ja się nigdy nie zastanawiałam jak to jest
ale mało osób, ogólnie mało osób w Polsce chodzi do głosowania, a osoby niepełnosprawne to już
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nawet. Zresztą no poruszać się na forum publicznym, czy gdzieś w polityce poruszając problemy osób
niepełnosprawnych, bo ja nie zauważyłam takich (Joanna, z niepełnosprawnością ruchu).

Zróżnicowanie możliwości uczestnictwa w wyborach powszechnych widoczne jest nie
tylko poprzez porównanie sytuacji kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami, ale także
ze względu na stopień posiadanej niepełnosprawności. Temat ten pojawił się przede wszystkim
w wywiadach z kobietami z niepełnosprawnościami ruchu, które wskazują na bardziej negatywne
doświadczenia w sferze polityki zinstytucjonalizowanej kobiet poruszających się na wózkach:
(...) nie mam tutaj problemu, bo lokal w którym głosuję to jest szkoła i ma schody dla mnie do
pokonania, jest poręcz, sale są na najniższej kondygnacji. Nie wiem jakby to było jakby ktoś na wózku
chciał zagłosować (Karolina, z niepełnosprawnością ruchu).

Analiza uczestnictwa kobiet z niepełnosprawnościami w polityce zinstytucjonalizowanej
pokazuje zatem, że kobiety z niepełnosprawnościami słuchu najczęściej zwracają uwagę na
pokonanie ograniczeń związanych z dostępem do informacji, podczas gdy kobiety
z niepełnosprawnościami ruchu podkreślają przede wszystkim konieczność wprowadzenia
udogodnień architektonicznych.
KOBIETY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI A PROCESY DECYZYJNE
Teoretyczki i teoretycy podejścia obywatelstwa genderowego oraz nurtu gender and
disability mainstreaming (por. CERMI 2007, Arnade, Haefner 2011) podkreślają, że istotne dla
uznania praw obywatelskich i podmiotowości kobiet z niepełnosprawnościami jest włączenie ich
w procesy decyzyjne na wszystkich poziomach władzy. Pomimo, iż temat reprezentacji kobiet –
jak również innych grup wykluczonych z życia publicznego i politycznego – doczekał się wielu
analiz teoretycznych i empirycznych, nie pojawił się w przeprowadzonych wywiadach. Żadna
z rozmówczyń nie odniosła się do kwestii reprezentacji kobiet z niepełnosprawnościami w
polityce i w gremiach decyzyjnych, jak również nie wspomniała o możliwości budowy
wspólnoty

w

oparciu

o

ideę

siostrzaństwa

czy

wzmocnienia

pozycji

kobiet

z niepełnosprawnościami poprzez oferowanie im np. uczestnictwa w projektach typu
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shadowing 16 . Jakkolwiek nasze rozmówczynie nie podkreśliły znaczenia obecności kobiet
z niepełnosprawnościami na istotnych stanowiskach politycznych, wielokrotnie podkreślały
konieczności ich włączenia w procesy konsultacyjne, zwłaszcza z zakresu polityk społecznych
odnoszących się do ich sytuacji.
Zrozumienie opisanych powyżej doświadczeń naszych rozmówczyń wymaga odniesienia
się do procesów demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Pomimo
wprowadzenia demokracji w latach 90., dopiero w ciągu kilku ostatnich lat obserwujemy
nasilenie debat na temat praw obywatelskich. W konsekwencji, grupy do tej pory wykluczone
z głównego nurtu życia politycznego, dopiero rozpoczęły proces budowania zbiorowej
tożsamości w oparciu, m.in., o kategorię płci, niepełnosprawności, etniczności czy seksualności.
Efektem tych przemian może być zarówno dążenie do utworzenia zrównoważonej reprezentacji
(Marques-Pereira i Siim 2002: 175), której skład będzie odzwierciedlał strukturę społeczeństwa,
jak również utworzenie odrębnych reprezentacji w oparciu o każdą z wymienionych przesłanek
(Phillips 1995). Co więcej, nasze rozmówczynie podkreślają także brak przestrzeni w których
mogłyby się spotkać by porozmawiać o swoich doświadczeniach, problemach i postulatach. To
zindywidualizowanie oraz brak wzorców do naśladowania stanowią jedne z najistotniejszych
trudności

rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego,

uniemożliwiając

kobietom

z niepełnosprawnościami wyodrębnienie się jako grupy, która mówi własnym głosem.
Co ciekawe, postulat zwiększenia reprezentacji kobiet z niepełnosprawnościami
w Sejmie, Senacie czy innych gremiach decyzyjnych w polityce pojawił się jako jedna
z rekomendacji w trakcie warsztatów z kobietami z niepełnosprawnościami (por. CzajkowskaKisil, Dymowska 2013,Serkowska, Werenc 2013, Teutsch, Żeglicka 2013). Możliwe jest więc,
że kwestia tożsamości grupowej kobiet z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w kontekście
polityki, jest łatwiejsza do wydobycia i dyskusji za pomocą innej metody niż wywiad
biograficzny. Porównanie rezultatów badań uzyskanych w ramach modułu Genderowy wymiar
niepełnosprawności pokazuje, że metoda warsztatu poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi i
technik oraz podkreślenie grupowego procesu wytwarzania wiedzy i opisywania własnych
16

Projekty typu shadowing umożliwiają obserwację osoby wykonującej daną pracę i bezpośrednie poznanie
środowiska pracy.
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doświadczeń

umożliwiła

głębszą

analizę

tematów

dotyczących

pozycji

kobiet

z niepełnosprawnościami oraz ich interesów (zarówno podobnych dla wszystkich rozmówczyń,
jak i odmiennych ze względu na kategorię niepełnosprawności, wykształcenia czy miejsca
zamieszkania).
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA KOBIET Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM I
Analiza literatury dotyczącej obywatelstwa genderowego (Lister 1997: 31) oraz
zwiększenia partycypacji kobiet z niepełnosprawnościami w sferze politycznej wskazuje na
istotną rolę sektora pozarządowego (por. Migalska, Król 2012: 36-41). Zdaniem badaczy
i badaczek sfera ta jest bardziej dostępna dla kobiet, a zaangażowanie w organizacjach
pozarządowych, stowarzyszeniach czy nawet wspólnotowych inicjatywach może okazać się nie
tylko upodmiatawiające, ale także może umożliwić większą sprawczość i nabycie kompetencji
społecznych niezbędnych do zaangażowania w polityce zinstytucjonalizowanej.
Rozmówczynie

mają

zróżnicowane

doświadczenia

związane

z

organizacjami

pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Część kobiet, zwłaszcza
z niepełnosprawnościami słuchu, określa się jako działaczki i aktywistki, część nie jest związana
bezpośrednio z organizacjami pozarządowymi, ale wie o ich istnieniu (por. Król, Migalska 2013,
Bednarczyk 2013, Ciaputa, Matlak 2013). Jakkolwiek znajomość sektora pozarządowego
niekoniecznie przekłada się na korzystanie z jego oferty lub zaangażowanie w jego działania,
przynależność do organizacji jest dla zaangażowanych w nie kobiet ważnym elementem ich
życia. To, co wydaje się być istotne w kontekście partycypacji kobiet z niepełnosprawnościami,
to brak znajomości przez rozmówczynie organizacji skupionych na sytuacji kobiet
z niepełnosprawnościami. Jak zauważa Anna Bednarczyk: Żadna z respondentek [kobiet
z niepełnosprawnościami wzroku] nie spotkała się z inicjatywą lub fundacją działającą na rzecz
kobiet z niepełnosprawnościami. Jest to jedna ze sfer, w których istnieje deficyt działalności
organizacji pozarządowych (2013: 24) 17 . Podobne opinie pojawiały się w przypadku kobiet
17

Warto podkreślić, że istnieje Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL, które swoje działania kieruje w
szczególności do kobiet z niepełnosprawnościami.
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z niepełnosprawnościami ruchu i słuchu, co mogłoby potwierdzać spostrzeżenie Aleksandry
Migalskiej i Agnieszki Król, które twierdzą, iż:
Brak szerokiej reprezentatywności w obrębie zróżnicowanego przecież środowiska osób z
niepełnosprawnościami, brak heterogeniczności w dyskusji i na szczeblach zarządzania powoduje, że
głos organizacji osób niepełnosprawnych reprezentuje często interesy tylko określonych,
homogenicznych grup. Dyskurs w obrębie ruchu na rzecz niepełnosprawności w dużym stopniu
marginalizuje głosy kobiet, osób o nieheteroseksualnej orientacji, osób o innym pochodzeniu
etnicznym itd (2012: 38-39).

Przeprowadzone badania pokazują, iż organizacje pozarządowe są ważnym miejscem
integrowania środowiska osób z niepełnosprawnościami. Niewątpliwie ważną rolę odgrywają
w tym kontekście organizacje o zasięgu krajowym takie jak Polski Związek Głuchych (PZG) czy
Polski Związek Niewidomych (PZN). Poprzez tworzenie sieci oddziałów w każdym większym
mieście umożliwiają uczestnictwo we wspólnotach skupiających osoby z niepełnosprawnościami
oraz organizują życie wspólnotowe. Motyw ten pojawił się zwłaszcza w wywiadach z kobietami
z niepełnosprawnościami słuchu, które przedstawiają lokalne wspólnoty jako części większej
społeczności zjednoczonej, między innymi, przez kontakty i działania PZG (por. Król, Migalska
2013: 60).
Organizacje pozarządowe są traktowane jako przestrzeń spędzania wolnego czasu przez
kobiety z niepełnosprawnościami, miejsce spotkań środowiska osób z niepełnosprawnościami
oraz poznawania nowych osób (por. Król, Migalska 2013: 60-61, Ciaputa, Matlak 2013: 47-49).
Poprzez spełnienie powyższych oczekiwań organizację budują poczucie wspólnoty i stwarzają
możliwość spotkania zarówno z osobami „takimi jak ja”, jak i z osobami pełnosprawnymi, bez
konieczności ukrywania własnej tożsamości.
[T]eż należałam, o tego nie powiedziałam pani, do Wspólnoty Małych Przyjaciół Świętego Franciszka
i to działało w K. [nazwa miejscowości] i tam chodzili różni ludzie z niepełnosprawnościami
psychicznymi i fizycznymi i tam z nimi chodziłam. Nawet na obozie byliśmy. To był obóz nad morzem i
to było prowadzone przez księży i kleryków i tak się cieszyłam bo tam byli młodzi ludzie. Tam miałam
większą styczność z takimi osobami jak ja ale ze zdrowymi też, bo wolontariuszy też było dużo i tutaj
w tym stowarzyszeniu. Przez te spotkania, głównie to niepełnosprawni, no a zdrowi to wolontariusze.
Tak to z różnymi ludźmi mam kontakt i ze zdrowymi i z chorymi i to nie jest tak że mam jedną grupę, że
są zdrowi ludzie, tylko różnie (Paula, z niepełnosprawnością ruchu).
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Fundacja Aktywnej Rehabilitacji


Organizacja opisywana jako przykład realizacji dobrych praktyk w zakresie poprawiania sytuacji osób z
niepełnosprawnościami, zwłaszcza niepełnosprawnościami ruchu.



Szeroka oferta programów i działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami ruchu, które są pozytywnie oceniane
przez rozmówczynie: aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, rekreacja i wyjazdy integracyjne,
szkolenia i doskonalenia zawodowe, pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy, dostosowanie mieszkań do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami ruchu.



Oferta skierowana do różnych grup wiekowych.



Przyjazna atmosfera, profesjonalna kadra, wysoka kultura pracy.



Konieczne jest lepsze rozpowszechniane informacji o kursach i szkoleniach zawodowych organizowanych przez FAR by
więcej osób z niepełnosprawnościami ruchu mogło z nich skorzystać.

Znaczącą rolę w kontekście działań w sferze rekreacji oraz działalności kulturalnej
i artystycznej odgrywają także organizacje o charakterze religijnym (por. Bednarczyk 2013: 24,
Ciaputa, Matlak 2013: 47-48). Jak zauważa Anna (z niepełnosprawnością ruchu):
Myślę że dobrze działają [stowarzyszenie Klika przy Kościele oo. Dominikanów], są wyjazdy
sylwestrowe i zawsze jak potrzebuję pomocy to się ktoś znajdzie. Dobrze oceniam i dobrze mi się z
nimi współpracuje, też im czasem pomagam [jako wolontariuszka].

Organizacje pozarządowe są także źródłem informacji dla środowiska osób
z niepełnosprawnościami o aktualnych przepisach oraz programach i wydarzeniach, jak również
same oferują szereg działań i szkoleń m.in. z zakresu rehabilitacji zawodowej, edukacji czy
rekreacji.
Przypomniało mi się właśnie, że należę do PZN i to właściwie polega na tym, że posiadam ich
legitymacje i co jakiś czas dostaję jakiś tam list z informacją o zmianach w ustawach czy jakiś tam
rzeczach (Iwona, z niepełnosprawnością wzroku)ł
To ta Fundacja Aktywnej Rehabilitacji no to nie powiem, bo faktycznie nie powiem, to jest faktycznie
coś, co jest potrzebne. Oni wiele rzeczy pomagają. Znają się na tych wszystkich właśnie przepisach.
Czasem niestety niektóre trzeba ominąć te przepisy. Człowiek normalnie o takich rzeczach nie wie, bo
skąd może wiedzieć, a oni w tym są i faktycznie wiedzą. I tutaj właśnie tak, jak mówię, oni zapisują na
takie kursy, organizują kursy na przykład komputerowe, no i tak, jak mówię tu prawo jazdy i te
sportowe wszystkie (Gabriela, z niepełnosprawnością ruchu).
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Wśród dobrych praktyk stosowanych przez organizacje dla osób z niepełnosprawnościami słuchu
rozmówczynie przywołały projekty Głucha Mama czy Nie bądź Głuchy na HIV. Po pierwsze,
inicjatorzy zdecydowali się poruszyć tematy ważne społeczne, które często jednak pozostają
tabuizowane. Po drugie, oba projekty były także dostępne w języku migowym.
Oczekiwania, by organizacje stały się środkiem przekazywania informacji, nie zawsze pozostają
jednak spełnione. Jak przyznaje Joanna (z niepełnosprawnością słuchu):
Tak brakuje mi takich różnych zawiadomień, informacji co się dzieje, tak. […] Na przykład jeśli chodzi
o kierowniczkę w klubie która zajmuje się organizacją wydarzeń to wydaje mi się, że ona za mało nam
przekazuje co się dzieje w świecie.

Zróżnicowane są także opinie na temat dostępności organizacji. Analiza wywiadów
z kobietami z niepełnosprawnościami słuchu pokazuje, iż organizacje są w większym stopniu
miejscem spotkań dla osób Głuchych, a nie niedosłyszących (Król, Migalska 2013:61-62).
Z jednej strony może to być spowodowane brakiem oferty dla osób niedosłyszących, ale z drugiej
– ich niechęcią wobec ujawnienia własnej niepełnosprawności z obawy bycia obarczoną stygmą
społecznej niepełnosprawności.
[Niedosłyszący] nie przychodzą tak do tego koła, bo nie mają potrzeby. […] Jakby były jakieś korzyści
z tego koła, jak dawniej, to by się częściej takie osoby pojawiały (Anna, z niepełnosprawnością
słuchu).

Podobne opinie pojawiały się wśród kobiet z niepełnosprawnościami wzroku w odniesieniu
do Polskiego Związku Niewidomych. Rozmówczynie podkreślały dużą aktywność PZN
w uzyskaniu dopłat na specjalistyczny sprzęt, organizację kursów orientacji przestrzennej,
wyjazdów rehabilitacyjnych, aktywizacji zawodowej czy wydarzeń kulturalnych i artystycznych
(Bednarczyk 2013: 24, por. Statut Polskiego Związku Niewidomych 2012). Działania te są
jednak ograniczone i słabo zróżnicowane, jak również trudno wskazać ich odbiorców. Część
respondentek zauważa, że proponowane programy są skierowane przede wszystkim do osób
niedowidzących:
Bo oni [PZN] nic nie robią dla niewidomych. Czasem coś dla niedowidzących. Wolontariatu żadnego
nie mają. Nikt do nich samodzielnie nie może dotrzeć, bo się zakopali na Kobierzyńskiej – to jest takie
miejsce, że nikt sam nie dojedzie (Dagmara, z niepełnosprawnością wzroku).
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Inne przedstawiają zupełnie odmienne opinie, wskazując na działania mające na celu poprawę
sytuacji tylko osób niewidomych:
(…) [T]e organizacje są nastawione na dwie grupy na niewidomych i na osoby niewidome, które
zostały masażystami i to głównie w tym kierunku się kieruje.(Iwona, z niepełnosprawnością wzroku)

Trudności we wskazaniu grupy do której kierowane są działania może oznaczać, iż proponowane
projekty

są

źle

zaplanowane

i

nie

stanowią

odpowiedzi

na

potrzeby

kobiet

z niepełnosprawnościami. Ujawnia także rozdźwięk między wizją organizacji jako powołanej
przez samych niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych
(http://www.pzn.org.pl/pl/o-nas.html)

a

rzeczywistością,

w

której

głos

osób

z niepełnosprawnością wzroku nie zawsze jest w PZN uwzględniany.
Rozmówczynie wskazywały nie tylko na potencjał tkwiący w sektorze pozarządowym,
ale także na aspekty ich funkcjonowania wymagające udoskonalenia. Po pierwsze, w przypadku
części organizacji, w tym także Polskiego Związku Niewidomych oraz Polskiego Związku
Głuchych, podkreślono niewystarczającą liczbę osób z niepełnosprawnościami, które są
w nich zatrudnione.
Na pewno w tych organizacjach powinny pracować osoby z niepełnosprawnościami, że nic o nas bez
nas, żeby te osoby decydowały same o sobie (Joanna, z niepełnosprawnością wzroku).

Innym aspektem pokazującym drugoplanową rolę kobiet z niepełnosprawnościami, a nawet
szerzej – osób z niepełnosprawnościami - w obrębie organizacji pozarządowych realizujących
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są relacje między osobami pełnosprawnymi
i osobami z niepełnosprawnościami. Kwestia ta została poruszona przede wszystkim przez
kobiety

z

niepełnosprawnością

słuchu,

a

w

nieco

mniejszym

stopniu

–

kobiety

z niepełnosprawnością wzroku. W ich opinii relacje w organizacjach mają charakter
hierarchiczny: podczas gdy osoby pełnosprawne odpowiadają za zarządzanie, podejmowanie
decyzji i opiniowania projektów, podczas gdy osoby z niepełnosprawnościami są zaangażowane
na znacznie niższych stanowiskach lub są tylko odbiorcami/odbiorczyniami projektów. Zdaniem
naszych rozmówczyń takie relacje można zaobserwować zarówno w Polskim Związku Głuchych
i Polskim Związku Niewidomych, jak i na przykładzie Rady Języka Migowego, gdzie
w pierwszym planie zostały powołane jedynie osoby słyszące (Król, Migalska 2013: 62).
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W PZG niestety, w większości rządzą osoby słyszące, więc im zależy na tym, żeby utrzymać swoje
stanowiska i swoje posady i robią wszystko, żeby utrzymać te stanowiska. I pytanie: kto się temu
sprzeciwi? Bo jeszcze nie mamy takiej odwagi, żeby się sprzeciwić. Zrobili ostatnio jedną głupią rzecz,
ale jeszcze czujemy się za słabi, żeby protestować. Zrobili coś takiego, że napisali oficjalnie, że nie jest
istotne, w jaki sposób będą realizowane tłumaczenia w języku migowym w telewizji, czy to ma być
polski język migowy czy to ma być system to nie ma znaczenia. A my: „jak to nie ma znaczenia? To jest
zasadnicza różnica, to jest do jednego odbiorcy, a to do innego” (Natalia, z niepełnosprawnością
słuchu).

Taka struktura zatrudnienia utrudnia proces budowania wspólnej tożsamości, jak również
utrudnia partycypacyjne tworzenie projektów, nadając im bardziej ekspercki charakter. Jak
zauważa Aleksandra Migalska i Agnieszka Król: Jest to sytuacja będąca wbrew polityce
inkluzyjnej, która brałaby pod uwagę głosy osób, które doświadczają tego na co dzień i dobitnie
pokazuje hegemoniczny charakter świata słyszących w stosunku do świata osób Głuchych
(Migalska, Król 2013:63). Co więcej, w kilku wywiadach pojawiły się opinie, że dwie istotne
organizacje – PZN i PZG – nie reprezentują środowiska oraz nie uwzględniają uwag osób
korzystających z ich usług, ale przede wszystkim są zainteresowane własnym funkcjonowaniem
i przetrwaniem.
Zdaniem rozmówczyń część organizacji jest mało dostępna, co wynika także z niskiej
kultury pracy zatrudnionych w nich pracowników i pracownic. W wywiadach przywoływano
historie obrazujące stygmatyzację kobiet przychodzących do organizacji oferujących różne
projekty

skierowane

do

osób

z

niepełnosprawnościami.

Rozmówczynie

podkreślały

nieprofesjonalne podejście do pracy osób zaangażowanych w organizacjach, nieuprzejmy sposób
odnoszenia się do kobiet z niepełnosprawnościami, które chciałyby skorzystać z oferty
organizacji, trudności w uzyskaniu niezbędnych informacji czy wreszcie bagatelizowanie próśb i
pytań kobiet, których stopień samodzielności i zaradności społecznej jest wysoki (por. Ciaputa,
Matlak 2013: 49-50).
(…) taka osoba [z niepełnosprawnością] musi się długo zbierać w sobie żeby iść do takiej instytucji
i jak już pójdzie i trafi na osobę która ma podejście „przyszedłeś, a jak cię nie będzie to będzie tysiąc
innych” i ona w ogóle nie zachęca, nie okaże przynajmniej pozornego zainteresowania, nie pilotuje
tego, nie zadzwoni, i to jest gorsze, ta osoba poszła i zapytała i dostała odpowiedź „nie mamy nic
w tym momencie, nie jesteśmy w stanie pomóc, albo jak pani zbierze takie i takie zaświadczenie to
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pomożemy” ale może ta osoba nie jest oszustem i potrzebuje teraz pomocy (Renata,
z niepełnosprawnością ruchu).
Osoby które pracują w organizacjach czy instytucjach z którymi ja się spotkałam widać że mają
problem jak jesteś osobą która sobie dobrze radzi społecznie czy finansowo, pojawia się tam
komunikat który mnie strasznie drażnił, w szpitalach i innych instytucjach, dlaczego ja chcę czegoś
więcej skoro ja jestem na lepszym poziomie niż osoba która straci nogę, takie porównywanie jest
jednym z największych błędów jakie można popełnić w kontakcie, to porównywanie ludzi, to jest dla
mnie bardzo trudne, bo ja nie chcę się czuć winna, że ktoś ma gorzej niż ja, to nie jest moja wina że
ktoś ma gorzej i nie jest jego winą że ja mam lepiej. Z tym muszę sobie radzić sama, bo nie zmienię
ludzi z którymi się komunikuję, którzy mi mówią przecież nie jest najgorzej, przecież się poprawiło,
masz wsparcie, masz pieniądze (Katarzyna, z niepełnosprawnością ruchu).

Polski Związek Głuchych


Duże znaczenie w integrowaniu i podtrzymywaniu więzi w środowisku Głuchych i osób z niepełnosprawnościami
słuchu.



Działania i projekty m.in. z zakresu edukacji, rehabilitacji zawodowej, rekreacji, organizacji wydarzeń
kulturalnych oraz podtrzymywania tradycji kulturowej osób z niepełnosprawnością słuchu.



Ocena programów i działań oferowanych przez PZG zależy od przynależności pokoleniowej: bardziej pozytywne
opinie wśród starszych rozmówczyń, brak zaangażowania młodych osób z powodu braku oferty zaspakajającej ich
potrzeby i oczekiwania.



Zróżnicowane opinie o dostępności projektów i działań: zdaniem części rozmówczyń działania są skierowane
głównie do osób niesłyszących, zdaniem innych – do osób niedosłyszących.



Krytyka monopolu Polskiego Związku Głuchych na opiniowanie i wypowiadanie się w imieniu wszystkich
Głuchych. Jedna z rozmówczyń podkreśla, że wśród osób Głuchych są różne perspektywy i stanowiska, które nie
zawsze idą w parze ze stanowiskiem PZG.



Krytyka sposobu funkcjonowania: hierarchiczny charakter, dominacja osób słyszących na funkcjach związanych z
władzą (zarządzanie, podejmowanie decyzji, opiniowanie). Brak inkluzyjnej polityki.

Kolejnym zarzutem pojawiającym się w wywiadach z kobietami z niepełnosprawnością
słuchu w kontekście działań sektora pozarządowego jest monopolizacja działań przez
największe organizacje, takie jak PZG. Wydaje się jednak, że sytuacja ta powoli zaczyna ulegać
zmianie. Doświadczone aktywistki zauważają bowiem, że pojawia się coraz większa świadomość
wspólnoty doświadczeń i interesów osób z niepełnosprawnościami słuchu. Jednym z przykładów
obrazujących ten proces są sytuacje związane z powołaniem Rady Języka Migowego:

154

(…) to się chyba zaczyna dopiero tworzyć w Polsce, takiego porozumienia wszystkich Głuchych, że coś
możemy zrobić, coś możemy zmienić, ale to też jest trudne bo my nie mamy żadnych wzorców, nie
mamy się od kogo uczyć, musimy popełnić parę błędów i się dopiero nauczyć (Natalia, z
niepełnosprawnością słuchu).

Przytoczona powyżej wypowiedź obrazuje jedno z głównych założeń społecznego modelu
niepełnosprawności odwołujące się do budowania oddolnych sieci wsparcia, samoorganizacji
i podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami
i tworzenia polityk uznania. Zdaniem teoretyków tego podejścia poprzez tworzenie oddolnych
ruchów przez osoby z niepełnosprawnościami możliwe będzie przełamanie dotychczasowego
monopolu na działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami (Oliver 2004).

Polski Związek Niewidomych


Szeroka oferta programów i działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku, które są pozytywnie
oceniane przez rozmówczynie.



Krytyka sposobu funkcjonowania: hierarchiczny charakter, uwagi od osób korzystających z oferty PZN nie są
uwzględniane (PZN widziane jako organizacja bardziej ekspercka), zatrudniają zbyt małą liczbę osób z
niepełnosprawnością wzroku. Brak inkluzyjnej polityki.



Niekorzystna lokalizacja w Krakowie: trudności komunikacyjne w dotarciu do siedziby PZN (ograniczona dostępność
fizyczna).

Ostatnią sferą, która wymaga dalszego rozwoju, jest poszerzenie oferty programów
organizacji

o

projekty,

których

celem

jest

nauka

funkcjonowania

kobiet

z niepełnosprawnościami w życiu codziennym. Problem ten poruszany był przez kobiety
z niepełnosprawnościami wzroku, które podkreśliły potrzebę szkoleń dotyczących nauki
podstawowych codziennych czynności. Zdaniem Dagmary, organizacje oferują szerokie
spektrum kursów specjalistycznych (np. komputerowych), podczas gdy
[N]ie ma takiej wiedzy typowo z życia codziennego. Jak ktoś robi zakupy, jak sobie radzi z praniem.
Myślę, że to są fajne tematu żeby to poruszać. Można przybliżać takie tematy związane z samoobroną,
z pierwszą pomocą, nawet samemu sobie, żeby wiedzieć jak się zachować, kiedy dzwonić na pogotowie
a kiedy wiem, że sobie poradzę sama.

Rozmówczynie z niepełnosprawnościami wzroku wskazywały na potrzebę promocji
informacji dotyczących psa przewodnika i związanych z tym dostosowań:
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Chodzi mi tu o psią fundację, mało się pokazują w telewizji i inni nie mają okazji się dowiedzieć o co
chodzi i pytają „ a co się temu piesku stało?”. Nie bardzo rozumiem i potem się dowiaduję „a mój pies
też miał złamany kręgosłup”. No a mój nie. I gdyby ta organizacja bardziej rozszerzyła swoją
działalność, to byłoby łatwiej tym, którzy z psami chodzą, pani by na mnie nie krzyczała w tramwaju
„idź ty k… z tym brudnym psem” (Cecylia, z niepełnosprawnością wzroku).

Inny palący problem związany jest z ułatwianiem osobom z niepełnosprawnością wzroku
wchodzenia na rynek pracy, podnoszenia kwalifikacji i asysta w szukaniu pracy.
Przeprowadzona analiza pokazuje, iż aktywność polityczna i obywatelska stanowi ważną
część doświadczenia naszych rozmówczyń. Rozmówczynie mają możliwość zaangażowania się
w

sferze

polityki

zinstytucjonalizowanej

(głównie

poprzez

udział

w

wyborach)

i w społeczeństwie obywatelskim, choć zdecydowanie konieczne wydaje się wprowadzenie
bardziej

inkluzyjnej

polityki,

zapewniającej

większą

partycypację

kobiet

z niepełnosprawnościami w procesach decyzyjnych zarówno w instytucjach politycznych, jak
o organizacjach społecznych podejmujących działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami.
DOSTĘPNOŚĆ
W projekcie Genderowy wymiar niepełnosprawności kwestia dostępności była jedną
z podstawowych kategorii badawczych. Zgodnie z podejściem opartym na prawach człowieka,
dostępność jest podstawą do respektowania praw kobiet z niepełnosprawnościami(Król Migalska
2013: 7). Przeprowadzone w ramach badan wywiady pokazały, że każdy rodzaj
niepełnosprawności charakteryzuje sie ograniczeniami na rożnych płaszczyznach. Można je
pogrupować

i

analizować

według

schematu

opracowanego

przez

Sieć

Kobiet

z Niepełnosprawnościami w Ontario (Disabled Women’s Network Ontario). W tym modelu
wyróżniono pięć poziomów dostępności: fizyczną, proceduralną, komunikacyjną, podejścia
i finansową.
Analiza

wywiadów

prowadzi

do

dwóch

głównych

wniosków.

Kobiety

z niepełnosprawnościami wzorku i ruchu napotykają ograniczenia dostępności na podobnym
poziomie. Główne bariery to niedostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością
ruchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, utrudniony dostęp do transportu publicznego
oraz brak informacji dostępnych w wygodnym formacie. Kobiety z niepełnosprawnością słuchu
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napotykają na największe przeszkody na poziomie dostępności komunikacyjnej oraz dostępności
podejścia. Barierę komunikacyjną charakteryzuje ograniczony dostęp do tłumaczy określonych
odmian rodzajem języka migowego, którym posługuje się osoba Głucha lub nie(do)słysząca
(Systemowy Język Migowy lub Polski Język Migowy). Te dwie odmiany języka migowego
zasadniczo się od siebie różnią. Systemowy Język Migowy jest nauczany w szkołach i jest to
język zakotwiczony w gramatyce języka polskiego. Polski Język Migowy jest natomiast
naturalnych językiem, którym posługuje się większość głuchych. Jest to język obcy, posiadający
gramatykę i struktury różne od języka polskiego. Dlatego w komunikacji z osobami Głuchymi
i nie(do)słyszącymi kluczową kwestią jest zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego,
którym dana osoba się posługuje.
Drugi ważny wniosek odnosi się do zależności miedzy miejscem zamieszkania
a dostępnością. Kobiety z niepełnosprawnościami, zamieszkujące tereny niezurbanizowane
napotykają na inne przeszkody niż kobiety z terenów zurbanizowanych. Na terenach wiejskich
dynamika zmian, a co za tym idzie ułatwianie funkcjonowanie kobiet z niepełnosprawnościami,
jest inna niż w miastach. Głównym utrudnieniem jest brak dostępu do środków transportu
publicznego lub uzależnienie od „dobrej woli” prywatnych przewoźników. Dodatkowo na
terenach wiejskich i w małych miastach niewiele budynków jest dostosowanych do osób
poruszających się na wózkach. Podobnie, w przypadku kobiet z niepełnosprawnością wzroku,
budynki nie są odpowiednio oznaczone, a transport publiczny nie jest przystosowany do potrzeb
kobiet niewidomych i słabowidzących.
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Dostępność fizyczna
•przestrzenie dostosowane do osób poruszających się na wózkach
•projektowanie budynków przystosowanych do osób na wózkach
•dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku
•dostosowanie transportu publicznego do potrzeb osób z niepełnosprawnością
wzorku i ruchu

Dostępność proceduralna
•dostosowanie procedur do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchu,
wzroku i słuchu, np. zmiana miejsca spotkania na bardziej dostępne
•konsultowanie z osobami z niepełnosprwnościami zmian w procedurach, tak
aby umożiwiały im one w pełni korzystanie z usłg
•wyznaczenie funkcji osoby, która ma byc asystentem osoby z
niepełnosprawnością

Dostępność komunikacyjna
•dostęp do informacji w odpowiednim formacie ( w języku Braila, w formacie
dźwiękowym, dostęp do tłumacza języka migoweg: Systemowego Języka
Migowego lub Polskiego Języka Migowego )
•możliwość wyboru formatu potrzebnych informacji

Dostępność podejścia
•uwrażliwnie na specyfikę każdego rodzaju niepełnosprawności
•uważliwienie na kwestie genderowe
•dokształcenie pracowników /pracowniczek instytucji publicznych i prywatnych
w tematyce związanej z dyskryminacją ze wzgędu na płeć i
niepełnosprawność

Dostępność finansowa
•umożliwnie dostępu do sprzetu i/lub rehablitiacji poprzez system dotacji lub
obniżenie cen

Diagram 4: Opracowanie własne na podstawie Access Checklist of Disabled Women’s Network Ontario
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DOSTĘPNOŚĆ FIZYCZNA
Dostępność fizyczna jest rozumiana jako przystosowanie budynków, przestrzeni publicznych
oraz środków komunikacji do potrzeb kobiet z różnymi typami niepełnosprawności. Na tym
poziomie należy zwrócić uwagę, że niektóre przestrzenie są częściej użytkowane przez kobiety
(np. miejsca związane z pełnieniem funkcji opiekuńczych takie jak przedszkola, czy place
zabaw). Dlatego przy dostosowywaniu przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
należy uwzględnić czynnik genderowy. Np. przy planowaniu

budżetu na dostosowywanie

przestrzeni miejskich dla osób z niepełnosprawnościami część środków powinna być
przeznaczona na dostosowanie przestrzeni „sfeminizowanych”.

Co więcej, należy zwrócić

uwagę na priorytetyzowanie dostosowywania przestrzeni, tak aby te często odwiedzane przez
kobiety, nie były dostosowywane na końcu.


Dostosowanie przestrzenne

Niska dostępność fizyczna charakteryzuje każdą przestrzeń, która utrudnia bądź uniemożliwia
osobie z niepełnosprawnością swobodne przemieszczanie się. Rozmówczynie zwróciły uwagę na
niedostępność budynków użyteczności publicznej takich jak:
 Budynki użyteczności publicznej (urzędy, dworce, szkoły)
Byłam w dwóch urzędach miasta i wiem że wtedy to co mi przeszkadzało to strasznie duże i ciężkie
drzwi. Tylko tam był pan portier i trzeba było prosić o pomoc i to już nie jest przystosowanie jeśli
trzeba prosić o pomoc (Karolina, z niepełnosprawnością wzroku);
Dużym ułatwieniem dla mnie byłoby narysowanie takich żółtych pasów na początku i na końcu, ale
najlepiej by było gdyby to było na każdym stopniu. Miałam taką sytuację w MOPS-sie, jak składałam
papiery, to było w październiku, to tak się potykałam o każdy stopień i szłam do pokoju dla osób
niepełnosprawnych i się potknęłam przy okazji zanim dotarłam (Halina, z niepełnosprawnością
wzroku);
I tak jak w budynkach użyteczności publicznej, to super by było jakby były poopisywane drzwi, nad
klamką taka tabliczka w Brailu (Dagmara, z niepełnosprawnością wzroku).

 Zastrzeżenia pojawiły sie także w odniesieniu do budynków instytucji kulturalnych
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(...) nie mam dostępu, w ogóle to teatrów, bo nie ma podjazdu. Do muzeów (…) ciężko… (...). Do
niedawna, to znaczy do mojego kościoła tak, ale nie do wszystkich kościołów (…) jest dostęp
(Magdalena, z niepełnosprawnością ruchu).

 Niską dostępnością charakteryzują się również miejskie przestrzenie publiczne
(...) nie ma takich imprez plenerowych gdzie można by… niby są organizowane no ale na przykład
wózki a impreza jest organizowana na Błoniach to przepraszam bardzo… no około Błoń to tak ale jak
namioty są rozstawione w środku to z dzieckiem w wózku jest ciężko dojść a co dopiero na wózku
(Renata, z niepełnosprawnością ruchu);
Fajnie jest żeby na przejściach dla pieszych wszędzie robili ten taki groszek jak na przykład koło
dworca jest zrobiony albo koło Ronda Grzegórzeckiego. Jak się kończy chodnik to jest zrobiony takimi
drobnymi kamyczkami i to jest świetne bo to jest wyczuwalne podczas zimy i pod błotem i ja wtedy jak
na to wejdę to czuję że jest jezdnia (Dagmara, z niepełnosprawnością wzroku).

 W kwestii dostępność uczelni wyższych rozmówczynie zwróciły uwagę na niski poziomi
dostępności budynków uniwersyteckich, brak numeracji sal dostosowanej do potrzeb
osób niewidomych i słabowidzących, brak jaskrawych oznaczeń na schodach oraz trudne
w obsłudze drzwi.
Na przykład numeracja sal jest bardzo mała i zapytałam, bo wiem że różne grupy mają w całym
budynku zajęcia ale poprosiłam żeby w tych salach w których moja grupa ma zajęcia numery były
wydrukowane większą czcionką. Nie ma takiej możliwości (Joanna, z niepełnosprawnością wzroku);
Na przykład tutaj, nie bardzo rozumiem czemu korytarz jest podzielony tyloma drzwiami przez które
muszę przejść. Każdy korytarz ma drzwi. Mnie jest ciężko więc nawet gdybym nie miała psa to
miałabym laskę a te drzwi są ciężkie i je się ciężko pcha i każde są w inną stronę i nie ma tak że
wszystkie się otwierają do środka albo na zewnątrz, każde otwierają się inaczej. To taka
niekonsekwencja (Barbara, z niepełnosprawnością wzroku).

 Usługi i miejsca spędzania wolnego czasu
(...) a tak to nie ma mowy gdzieś wyjechać całkiem dalej czy do jakiegoś sklepu, zresztą w sklepie są
schody więc to już od razu odpada (Gabriela, z niepełnosprawnością ruchu).
(...) mam dużo znajomych niepełnosprawnych z którymi się spotykam i z tego co wiem to w K. [nazwa
miejscowości]

jest tylko jedna

knajpka

dostępna dla

z niepełnosprawnością wzorku).



Dostosowanie transportu publicznego
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osób

na

wózku

(…) (Karolina,

 Niski stopień dostępności transportu publicznego na terenach niezurbanizowanych
No poruszanie się, to tak jak mówię, jest źle, faktycznie źle. No bo co, tym bardziej że ja nie mieszkam
jeszcze przy głównej drodze, więc tylko tyle co gdzieś tam koło domu tam trochę a tak to nie ma mowy
gdzieś wyjechać całkiem dalej czy do jakiegoś sklepu (...). Więc jeśli chodzi o poruszanie się no nie no
po prostu powiem, że faktycznie jest źle. Przynajmniej u mnie w mojej wsi, nie wiem jak jest w innych
ale u mnie jest niefajnie. (...) bo na wsi to tak jak mówię odpada w ogóle coś takiego no bo jak? Tam
są w ogóle autobusy, wąskie drzwi, bez jakichś tam platform (Gabriela, z niepełnosprawnością ruchu).

 Niedostosowanie pojazdów do potrzeb osób poruszających się na wózkach
nie jeżdżę komunikacją miejską bo to jest nie do przeskoczenia dla mnie jeszcze. Jest bardzo ciężko
dogadać się z kierowcami, jeden stanie bliżej krawężnika inny nie, te sygnały przyciski dla
niepełnosprawnych, nie wiem czy one są wyłączone, czy nie działają, bo zawsze jak jadę z kimś
a przycisnę nigdy kierowca nie stanie tak jak trzeba, nie wiem czy nie słyszy, czasem mu osoba
towarzysząca powie, ale on sobie zapomni i i tak stanie za daleko (Maria, z niepełnosprawnością
ruchu)

 Brak odpowiedniej formy informowania o systemie komunikacji miejskiej osób
niewidomych i słabowidzących
(…)ale byłoby nam przyjemniej gdyby rozkłady jazdy mogły by być trochę większymi literami napisane
na przystankach, te wszystkie informacje słowne, które są w komunikacji miejskie nie były przyciszane,
ale były tak jak ten producent to zastosował (Barbara, z niepełnosprawnością wzorku);
Przede wszystkim, największym utrudnieniem jest to, że nie wiem co podjeżdża na przystanek. Jak
jestem na tramwajowym, to wiem, że tramwaj albo autobus, ale ja nie wiem jaki numer i czasem jest
tak, że nie ma ludzi na przystanku i fajnie by było, teraz jeździ taki autobus. Chyba X jakiś taki jeździ,
który mówi autobus taki i taki, kierunek M. na przykład (Dagmara, z niepełnosprawnością wzroku);
Druga rzecz jest taka, i to się powoli robi, to żeby we wszystkich autobusach i tramwajach były
zapowiedzi przystanków, tylko żeby to było zrobione porządnie (Dagmara, z niepełnosprawnością
wzroku).

Na największe bariery architektoniczne napotykają kobiety z niepełnosprawnością ruchu.
Osoby poruszające się na wózkach potrzebują rozwiązań w formie ramp, wind oraz
podnośników. Ważna jest również szerokość chodników, korytarzy i drzwi tak ażeby wszędzie
możliwy był dojazd na wózku. Kobiety, które nie poruszają się na wózku, ale posiadające
niepełnosprawność ruchu oraz kobiety z niepełnosprawnością wzroku zwracały uwagę na
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ułatwienia w postaci barierek przy schodach. Dla kobiet niewidomych i słabowidzących bardzo
ważny jest sposób oznaczenia przestrzeni, który umożliwia im samodzielne poruszanie się (opisy
w języku Braille’a, informacje dostępne w formacie dźwiękowym, używanie jaskrawych kolorów
do oznaczeń potencjalnych przeszkód). Jednym z potencjalnych rozwiązań jest idea
uniwersalnego projektowania, która zakłada, że przestrzenie powinny być dostępne dla
wszystkich bez względu na różnice ze względu na sprawność fizyczną, wiek czy płeć. Tabela
poniżej przedstawia podstawowe zasady uniwersalnego projektowania opracowane przez Center
of Excellence in Universal Design.

Równy dostęp - dostęp bez względu na poziom sprawności fizycznej
Elastyczność użytkowania - projekt jest dostosowany do
zróżnicowanych potrzeb jednostek

Proste i intuicyjne użytkowanie
Dostępność informacji - informacje są dostępne dla w różnej formie,
dla osób z obniżoną sparwność sensoryczną

Minimalizajca zagrożeń
Design niewymagający wysiłku fizycznego
Diagram 5: Opracowanie własne
na podstawie Center of Excellence in Universal Design
(http://www.universaldesign.ie/exploreampdiscover/the7principles#p1)

DOSTĘPNOŚĆ PROCEDURALNA
Dostępność proceduralna polega na umożliwieniu osobom z różnymi niepełnosprawnościami
korzystania z instytucji, służb publicznych czy usług bez względu na niepełnosprawność.
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Instytucje, urzędy czy podmioty prywatne dostępne proceduralnie to takie, które posiadają
strategie i rozwiązania umożliwiając korzystanie z ich ofert osobom z niepełnosprawnością
ruchu, słuchu i wzroku. Z wywiadów przeprowadzonych w ramach badań wynika, że na
poziomie proceduralnym instytucje są najgorzej przystosowane dla kobiet z niepełnosprawnością
wzroku i słuchu.


Dostępność proceduralna dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu

 Brak spójnych strategii działania w instytucjach

wobec osób poruszających się na

wózkach; rozmówczynie opisywała między innymi przypadki osób poruszających się na
wózkach obsługiwanych na zewnątrz budynku czego powodem był całkowity brak
dostosowania czy odmówienie usługi osobie niewidomej z powodu braku możliwości
uzyskania od niej podpisu
Powinien być każdy pokój dostosowany do mnie a nie że ja ściągam ludzi z góry bo na górze są
ewidencje [Urząd Miasta] i różne takie rzeczy, ale ja i tak sobie radzę, mówię co chcę i ktoś do mnie
schodzi. A ja to powinnam sama móc zrobić, a tak to musze komuś powiedzieć co ma zrobić (Dorota,
z niepełnosprawnością ruchu).



Dostępność proceduralna dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku

 Brak dostępu do dokumentów w formacie odpowiednim dla kobiet niewidomych
(w języku Braille’a, wersjach dokumentów możliwych do odczytu przez czytniki ekranu
lub w formacie dźwiękowymi) oraz kobiet słabowidzących (np. dokument napisany dużą
czcionką)
Teraz w urzędach są komputery ale nie wszystkie są udźwiękowione. Znaczy żadne nie są
udźwiękowione. Załóżmy że znam Braille, to nie ma też takich dokumentów w urzędach (Barbara,
z niepełnosprawnością wzroku);
Nigdzie w urzędach tak nie ma żebym jak przyszła i dostała dokument w Braille, do podpisu dostanę
w czarno druku ale treść w Braile – nie ma tak nigdzie (Dagmara, z niepełnosprawnością wzroku);
A jeśli chodzi o urzędy, to wszelkie informacje które są napisane drobnym druczkiem to nie mogę tego
oczytać (Halina, z niepełnosprawnością wzroku).
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 Brak rozpowszechnienia prostych ułatwień, jak na przykład użycie plastikowej ramki, w
której osoba niewidoma może się podpisać lub dostęp do dokumentów wydrukowanych
większą czcionką
Jest coś takiego, takie plastikowe karty, jest wycięte nazwisko, takie do podpisu, ramka do podpisu
i w żadnym urzędzie się z tym nie spotkałam i jeszcze są pretensje, że się krzywo podpisałam (Cecylia,
z niepełnosprawnością wzroku).



Dostępność proceduralna dla kobiet Głuchych i nie(do)słyszących (opracowane na
podstawie Król, Migalska 2013)

 Utrudnienia (pomimo ustawowego obowiązku) w dostępnie do tłumacza języka
migowego dostosowanego do osoby Głuchej/nie(do)słyszącej
 Brak wrażliwości na fakt istnienia dwóch typów języka migowego: Systemowego Języka
Migowego i Polskiego Języka Migowego co przejawia się w ograniczonym dostępie do
tłumaczy posługujących się PJM, który jest podstawowym językiem dla osób Głuchych
 Brak

ścisłych procedur dotyczących kontaktu ze służbami publicznymi co skutkuje

niskim poziomem zaufania do służb takich jak policja, staż pożarna czy sądownictwo,
szczególnie w sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu
Dostępność proceduralna jest kolejnym poziomem dostępności na którym pozostaje wiele do
zmienienia. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że instytucje i służby publiczne bardzo rzadko
posiadają konkretne strategie działania dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W przypadku kobiet z niepełnosprawnością wzroku należy opracować przejrzystą strategię
dostępu

do

dokumentów.

Forma

udostępniania

dokumentów

zależy

od

stopnia

niepełnosprawności kobiet oraz ich indywidualnych potrzeb. Z kolei kobiety Głuche
i nie(do)słyszące wymagają strategii nastawionych na komunikację, co w praktyce oznacza
dostęp do tłumaczy (także za pomocą Internetu online) i/lub możliwość porozumiewania się na
piśmie. Z badań wynika potrzeba wprowadzenia partycypacyjnego modelu tworzenia procedur,
czyli konsultowania z osobami z niepełnosprawnościami strategii działania. Jak zauważyła jedna
z rozmówczyń, tylko tak tworzone polityki będę odpowiadać na potrzeby większości grupy osób
z niepełnosprawnościami:
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Cieszę się że była taka sytuacja, że Rzecznik Praw Obywatelskich, na początku dyskutował ze
wszystkimi grupami na raz, ale kiedy wynikła ustawo o języku migowym i wyniknęła z tego głośna
sytuacja, bo nie zaprosili do Polskiej Rady Języka Migowego tak naprawdę zero głuchych. W delegacji
były same osoby słyszące i zrobiło się głośno to wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich zobaczył „hmm
w takim razie niesłyszących trzeba oddzielić i osobno zająć się sprawami i stworzyć osobną grupę
i zająć się ich problemami i wtedy rzecznik praw obywatelskich zobaczył że mamy inne problemy”. To
było bardzo dobre, fajne, ale my jako głusi też musimy coś robić, bo inaczej nie będzie lepiej (Ewa,
z niepełnosprawnością wzroku).

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Dostępność komunikacyjna oznacza stworzenie procesu komunikacyjnego w którym
niepełnosprawność nie powoduje utrudnień w wymianie komunikatów. Na największe bariery
komunikacyjne napotykają kobiety z niepełnosprawnością słuchu. W przypadku kobiet
z niepełnosprawnością ruchu utrudnienia w komunikacji wynikają raczej z postaw wobec
niepełnosprawności ( patrz Dostępność postaw). Dla kobiet z niepełnosprawnością wzorku
dużym

ułatwieniem

Audiodeskrypcja

jest

jest

dostęp

dźwiękowym

do

audiodesktypcji

opisem

obrazu

w

materiałów
różnego

audiowizualnych.

rodzaju

materiałach

audiowizualnych, dzięki czemu osoba niewidoma lub słabowidząca może z nich korzystać.
Dostęp do takiego ułatwienia umożliwia im dostęp do filmów, programów telewizyjnych czy
różnego rodzaju materiałów audiowizualnych. W przypadku kobiet Głuchych i nie(do)słyszących
to bariera komunikacyjna jest tą główną, ograniczającą pełny dostęp do wielu sfer życia.
Egzemplifikacją specyfikacji grupy osób z niepełnosprawnością słuchu jest cytat z jednej
z rozmów:
Ale jeżeli na wózku i osoba niewidoma to tak jak najbardziej, bo jest kontakt. Ale głusi mają inną
sytuację jeśli chodzi o komunikację. Można nie mieć nóg, ale się komunikować, język polski jest taki
sam. I co, w szkole dla słyszących dzieci będą migać? Nie będą. Włączająca ok., ale żeby wszyscy
migali, żeby był dialog, żeby była dyskusja to wtedy tak. Jest problem, ponieważ ministerstwo łączy
problemy osób z niepełnosprawnością ruchowa, niewidomych i głuchych, a tak naprawdę
niepełnosprawność ruchowa i wzrokowa są inne, bo to jest problem architektoniczny, a
niepełnosprawność słuchowa to jest problem komunikacyjny, nie architektoniczny (Natalia, z
niepełnosprawnością słuchu).
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Poniżej zostaną omówione główne bariery w dostępności komunikacyjnej kobiet Głuchych i
nie(do)słyszących (opracowane na podstawie Król, Migalska 2013).


Utrudnienia związane z tłumaczeniem na Systemowy Język Migowy (SJM) /Polski Język
Migowy (PJM). Ustawa o języki migowym z dnia 19 sierpnia 2011 roku stanowi, że
osoba Głucha/ nie(do)słysząca ma prawo wyboru sposobu komunikacji z organami
komunikacji publiczne. Jednakże w wywiadach rozmówczynie wskazały na główne
problemy z tym związane.
 Brak certyfikacji tłumaczy przydzielanych „z urzędu”; występują przypadki
tłumaczy z bardzo niskim poziomem znajomości SJM/PJM
 Trudności z zachowaniem neutralności tłumaczy; np. w kontaktach ze służbami
publicznymi takimi jak policja przy tłumaczeniu zdarzeń
Kiedyś była taka sytuacja z policja i osoba opowiadała swoją sprawę tłumacz
zbagatelizował i powiedział, że to nie jest ważne i nie będzie tłumaczyć i ona wytłumaczyła
policji, że to jest ważne to policja powiedziała, że tak, to jest ważne przestępstwo. I ta osoba
głucha uświadomiła temu tłumaczowi, że musi wszystko tłumaczyć i że to jest przestępstwo.
Mało jest profesjonalnych tłumaczy i to jest problem. Może dlatego że Głusi nie chcę
korzystać z tłumaczy (Ewa, z niepełnosprawnością słuchu).

 Nieuwzględnianie różnic występujących w grupie osób z niepełnosprawnościami
słuchu. Osoby Głuche często posługują się językiem migowym i posiadają niski
stopień znajomości pisanego języka polskiego, natomiast osoby nie(do)słyszące
często nie znają języka migowego i mogą porozumiewać się tylko za pomocą
języka pisanego lub czytania z ruchu warg.
DOSTĘPNOŚĆ PODEJŚCIA
Z perspektywy społecznego modelu niepełnosprawności kwestia postaw i postrzegania
kobiet z niepełnosprawnościami jest jedną z kluczowych kategorii analizy. Dostępność
rozumiana wyłączne jako brak barier architektonicznych oraz tworzenie nowych polityk
publicznych spłycają badania nad niepełnosprawnością. To jakie postawy wobec kobiet
z niepełnosprawnościami są reprezentowane w społeczeństwie w dużej mierze wpływa na
powodzenie zmiany społecznej. Dostępność podejścia odnosi się do uwrażliwienia na kwestie
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związane z niepełnosprawnościami i płcią (Król Migalska 2013: 44). W przypadku podejścia nie
występowały znaczne różnice miedzy rodzajami niepełnosprawności.
Większość rozmówczyń zauważyło, że ich niepełnosprawność bardzo często odbiera im
podmiotowość w relacjach z ludźmi.
Gorzej mają osoby niewidome bo idą z osobą towarzyszącą i bardzo często jest tak że urzędnik nie
mówi do osoby niewidomej jako do petenta tylko do przewodnika i to jest najbardziej denerwujące,
myślę że dla tej osoby (Barbara, z niepełnosprawnością wzroku).
Trzeba mu tłumaczyć że ona jest tylko być tłumaczem przewodnikiem i nie odpowiada za mnie więc
wszystkie dokumenty mi ja powinnam dostać i wszystko trzeba mi wytłumaczyć. Co jak zażywać, która
recepta jest która i tak dalej. I to zawsze lekarzy irytuje bo mają więcej roboty. Na przykład takie
rzeczy jak podprowadzanie do kozetki gdzie się trzeba rozebrać, też nie zawsze wiedza jak (Dagmara, z
niepełnosprawnością wzroku).

Podobne doświadczenia mają osoby Głuche i nie(do)słyszące, które często postrzegane są
jako osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo często problemy z komunikacją z osobą
z niepełnosprawnością słuchu powodują uruchomienie się całej gamy stereotypów dotyczących
osób Głuchych lub nie(do)słyszących.
Ale inna sytuacja była Urząd Cywilny zgłoszenie nowego dziecka, zapisanie imienia i nazwiska
i rodzice byli głusi i poszli zapisać dziecko i był tłumacz i jak tłumacz powiedział że rodzice przyszli
zapisać dziecko to pani która tam powiedziała że przecież głusi nie mają dzieci a tłumaczka która była
to była (niejasne chyba KODA) i jak ona to usłyszała to powiedziała: „jak to ja mam rodziców
głuchych i ja się urodziłam i co nie mam prawa do życia??” Zgłosili to do dyrektora i była kara,
nagana (Ewa, z niepełnosprawnością słuchu).

Dostępność podejścia oznacza też udostępnianie osobom z niepełnosprawnościami
informacji na tematy związane z każdą sferą życia. W rozmowach z kobietami
z niepełnosprawnościami pojawiała kwestia braku dostępnych informacji np. na tematy związane
z macierzyństwem lub seksualnością. Najlepszym rozwiązaniem na przełamanie tej dominacji
osób sprawnych nad osobami z niepełnosprawnościami (szczególne nad osobami posługującymi
się wyłącznie językiem migowym) są inicjatywny wywodzące się ze środowisk osób
z niepełnosprawnościami. Przykładem jest organizacja opisana przed Ewę:
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Fajnie, bo teraz jest w Krakowie taka organizacja Między Uszami i ona robi fajne projekty, na
przykład Głucha Mama, wszystko jest migane w naturalnym języku migowym i głuche mamy wiedzą
jak się przygotować, jakie dokumenty trzeba załatwić itd. Tak samo był projekt o HIV, Nie Zamykaj
Oczu na HIV i on był migany i dzięki temu ja mogłam zrozumieć wiele spraw i to jest fajne, ale brakuje
jeszcze innych tematów (Ewa, z niepełnosprawnością słuchu).

DOSTĘPNOŚĆ FINANSOWA
Dostępność finansowa oznacza dostosowywanie cen specjalistycznego sprzętu i usług dla
kobiet z niepełnosprawnościami do ich sytuacji materialnej. Ogromną rolę odgrywa tutaj system
świadczeń oraz rynek pracy. Podwójne wykluczenie kobiet z niepełnosprawnościami powoduje
że zazwyczaj nie stać je na udogodnienia, które mogłyby znacznie wpłynąć na poprawę jakości
ich życia (więcej w rozdziale: Rynek pracy i sytuacja materialna ).
Dostępność jest kwestią procesualną. Część rozwiązań dotyczących dostosowania do
potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami są proste do zrealizowania, inne natomiast wymagają
czasu, nakładów finansowych oraz zmiany postaw społecznych wobec niepełnosprawności.
Z badań wynika jednak bardzo ważny wniosek. Zwiększanie dostępności na każdym
z omówionych w tym rozdziale poziomów jest zwiększaniem podmiotowości kobiet
z niepełnosprawnościami.

W

szczególności,

w

przypadkach

kiedy

to

osoby

z niepełnosprawnościami są zaangażowane w proces zmiany społecznej i na wszystkich
poziomach procesu dostosowywania. Doskonałym przykładem jest dynamika grup osób
Głuchych i nie(do)słyszących, które zaczynają tworzyć i angażować się w inicjatywy mające na
celu poprawę jakości życia oraz widzialności w polskim społeczeństwie. Cytat z rozmowy
z Natalią, pomimo że opisuje sytuację Głuchych, może odnosić się ogólnie do sytuacji osób
z niepełnosprawnościami.
Myślę że Głusi muszą się też czuć… że mogą walczyć o swojej prawa, że nie muszą być bierni, chociaż
dużo osób się poddaje. Jeśli chodzi tylko o moje tylko i wyłącznieindywidualną sprawę, to zazwyczaj
macham tylko ręką, bo już po prostu ile razy można coś komuś tłumaczyć, ale takiego ogólnego… to
się chyba zaczyna dopiero tworzyć w Polsce, takiego porozumienia wszystkich głuchych, że coś
możemy zrobić, coś możemy zmienić, ale to też jest trudne bo my nie mamy żadnych wzorców, nie
mamy się od kogo uczyć, musimy popełnić parę błędów i się dopiero nauczyć (Natalia,
z niepełnosprawnością słuchu)
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DOŚWIADCZENIA

KOBIET

Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Z

SŁUŻBĄ

ZDROWIA
Kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają znaczących nierówności w dostępie do
służby zdrowia. Głównymi przyczynami tej niedostępności jest niedostosowanie placówek
służby zdrowia zarówno pod względem architektonicznym, jak i komunikacyjnym oraz brak
kompetencji

pracowników

służby

zdrowia

w

zakresie

podejścia

do

pacjentek

z niepełnosprawnościami. Bardzo istotnym problemem jest również brak informacji o tym, gdzie
można skorzystać z dostosowanej opieki medycznej. Z tych powodów zdarza się, że kobiety
z niepełnosprawnościami mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, ponoszą dodatkowe
koszty, nie dostają informacji zwrotnej o swoim stanie zdrowia, co narusza prawa opisane
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (2008):
Art. 9.
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Trzeba podkreślić, że ze względu na nakładające się stereotypy związane z płcią
i niepełnosprawnością, nierówny dostęp do edukacji i wyjątkowo trudną sytuację na rynku pracy,
co często skutkuje ciężką sytuacją materialną, kobiety z niepełnosprawnościami zdane są
korzystanie z publicznej służby zdrowia, ponieważ najczęściej nie stać ich na skorzystanie
z usług prywatnych. Patologie systemu opieki zdrowotnej w Polsce są szczególnie odczuwalne
przez osoby z niepełnosprawnościami, które często muszą podejmować dodatkowe środki
(np. przychodzić z asystentami) by móc dostać się do gabinetu i odnaleźć się w budynku.
Te terminy są największym problemem, ale dla wszystkich, nie tylko dla niepełnosprawnych. Ale dla
nas o tyle jest to problemem, że my do lekarza sami nie pójdziemy ktoś musi iść z nami. (Halina,
z niepełnosprawnością wzroku)

Dlatego jedna z respondentek opisując sytuację osób z niepełnosprawnościami wzroku
zaproponowała zmiany w preferencjach przyjmowania do lekarzy,

tak aby osoby

z niepełnosprawnościami mogły korzystać z priorytetu przyjęć:
(…) musimy normalnie być w kolejce jak każdy śmiertelnik, nie ma żadnych preferencji dla osób z
dysfunkcją wzorku, żebyśmy się dostali poza kolejką. Tym bardziej, że wszyscy mają utrudniony dostęp
i my tak samo, więc wszystkie choroby związane z narządem wzroku niestety musimy odczekać w
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kolejce, lub niestety, płacić w gabinetach prywatnych, a nie każdego na to stać. (Barbara, z
niepełnosprawnością wzroku)

Jednakże, ze względu na niedostępność powszechnej służby zdrowia część z rozmówczyń,
przyjmując zachowanie sprawności za priorytet, mimo wszystko decyduje się na korzystanie
z sektora płatnych usług medycznych. Można zatem powiedzieć, że niedostępność służby
zdrowia spycha część usług skierowanych do osób z niepełnosprawnościami do sektora
prywatnej opieki zdrowotnej.
Płacę na NFZ, a i tak muszę zapłacić ze swoich pieniędzy jak idę do lekarza, bo inaczej muszę czekać
kilka miesięcy. To mnie teraz najbardziej denerwuje. To jest to, do czego muszę mieć dostęp, bo mi to
gwarantuje dłuższą sprawność (Karolina, osoba z niepełnosprawnością ruchu).

Problemem, który wielokrotnie powtarzał się w narracjach rozmówczyń był brak
podmiotowego traktowania pacjentek z niepełnosprawnościami (por. Bednarczyk 2013: 25;
Consajería para la Igualidad y Bienestar Social 2011: 100). Pracownicy służby zdrowia nie tylko
nie posiadali kompetencji w zakresie kontaktu z kobietami z niepełnosprawnościami wzroku,
słuchu i ruchu, ale co więcej wielokrotnie traktowali je w sposób lekceważący, a czasem
upokarzający,

czy

nawet

przemocowy

(por.

rozdział

Przemoc

wobec

kobiet

z niepełnosprawnościami). Pierwszym podstawowym błędem popełnianym przez pracowników
służby

zdrowia

było

niezwracanie

się

osobiście

do

pacjentki

(szczególnie

kobiet

z niepełnosprawnościami wzroku), ale do osoby jej towarzyszącej, jej asystenta/asystentki:
Trzeba mu tłumaczyć, że ona jest tylko być tłumaczem przewodnikiem i nie odpowiada za mnie, więc
wszystkie dokumenty mi ja powinnam dostać i wszystko trzeba mi wytłumaczyć. Co jak zażywać, która
recepta jest która i tak dalej. I to zawsze lekarzy irytuje, bo mają więcej roboty. Na przykład takie
rzeczy jak podprowadzanie do kozetki gdzie się trzeba rozebrać, też nie zawsze wiedzą jak (Dagmara,
z niepełnosprawnością wzroku).

Kolejnym problemem jest infantylizowanie pacjentek przez pracowników służby zdrowia
i niepostrzeganie ich jako autonomicznych dorosłych, decydujących o sobie osób.
W szpitalu jak byłam w teraz w maju, te wszystkie pielęgniarki i salowe, od razu, że tak brzydko
powiem, z buta przechodziły na „ty”. Jak miałam 18 czy 20 lat to schlebiało mi, że tak młodo jeszcze
wyglądam, ale jak mam teraz 34 lata to mi się to nie podoba, bo to jest wyraz braku szacunku
i postrzegania mnie przez pryzmat tego jak wyglądam, a nie widzi we mnie osoby dorosłej. W służbie
zdrowia to się często zdarza, u lekarzy nie, ale w szpitalu jak jest sytuacja pomocy komuś to jest taka
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sytuacja pochyła, ten pomagający czuje się, że stoi tak jakoś wyżej i trochę tak jest wiadomo. Ale to nie
usprawiedliwia tego, że ta osoba ma swoje lata i to, że jest niepełnosprawna czy że inaczej wygląda to
nie jest powód, żeby mówić do niej jak do dziecka. W tym względzie mnie to bardzo rusza (Karolina,
z niepełnosprawnością ruchu).

Sposób komunikacji z kobietami z niepełnosprawnościami dotyczy poszanowania ich
godności jako jednostek ludzkich, dlatego jest to sprawa wagi pierwszorzędnej. Dodajmy, iż
ustawa o prawach pacjenta w art. 20 jasno wskazuje, że pacjent ma prawo do poszanowania jego
godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych, dlatego szczególna
uwaga powinna zostać skierowana na uwrażliwienie lekarzy w tym kierunku.
Co więcej rozmówczynie opisywały łamanie prawa do intymności. Jedna z rozmówczyń
opisuje swój pobyt w szpitalu, w czasie którego udzielano informacji rodzinie przy wszystkich
oraz
[s]tandard tego szpitala, w mojej ocenie i w ocenie mojej rodziny, jest tak jak w latach 80-tych, jak ja
zaczynałam [pracować w służbie zdrowia] to już wtedy nam się zwracało uwagę żeby pacjenci nie
siadali na łóżkach innych pacjentów, nie krzyczało się na korytarzu do pacjenta czy oddał stolec i jaką
ma temperaturę. Nie udzielało się informacji rodzinie na korytarzu przy wszystkich. I nie zostawiało
się zwłok tam gdzie leżą inne pacjentki wieczorem. A tak było… (Renata, z niepełnosprawnością
ruchu).

Jednocześnie, rozmówczynie opisywały zdarzenia, które wprost nadwyrężały prawo
pacjentki do informacji (por. art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Obywatelskich). Najczęściej dotykało to kobiet Głuchych, niedosłyszących, niewidomych
i niedowidzących. Zdarzało się, że kobiety z niepełnosprawnościami słuchu nie otrzymywały
informacji zwrotnej o wyniku badania, o swoim stanie:
Znam taki przypadek, że osoba Głucha w ciąży miała robione USG i nie dostała żadnej informacji
zwrotnej. Po prostu poszła do domu i nie wiedziała, co się dzieje z dzieckiem i z nią. Są takie sytuacje
(Ewa, z niepełnosprawnością słuchu).

Dla kobiet z niepełnosprawnościami wzroku koniecznym dostosowaniem jest informowanie,
o tym jakim badaniom podlegają, co dzieje się w gabinecie, jakie są wyniki badania. Niestety, nie
zawsze pacjentki otrzymywały taką informację. Pacjentki z niepełnosprawnościami wzroku
dodatkowo, przez brak informacji odczuwały chaos informacyjny, ponieważ nie wiedziały co
dokładnie się dzieje.
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To powiem tak, przede wszystkim oni [pogotowie] traktują człowieka nie na zasadzie czy jest widzący
czy nie widzący tylko traktują człowieka jak kawałek mięska, z którym się robi różne rzeczy. Jak na
przykład coś słyszę, że coś piszczy to się pytam co to piszczy i żeby mi odczytywali te pomiary, ale oni
uważają, że mi to nie jest potrzebne (Dagmara, z niepełnosprawnością wzroku).

Dostosowanie placówek służby zdrowia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budzi
ciągle wiele zastrzeżeń. Rozmówczynie wielokrotnie spotykały się z barierami szczególnie
komunikacyjnymi i przestrzennymi. Analiza przeprowadzonych wywiadów pokazuje wyraźnie,
że odpowiedzialność za dostępność i umożliwienie kontaktu z lekarzem jest w dużej mierze
przenoszona na pacjentki, od których wymaga się na przykład przyjścia przyjścia z osobą
znającą język migowy, bądź przewodnikiem niewidomego. Oczywiście rozmówczynie
krytykowały bariery przestrzenne, które nie zawsze jest wynikiem niedostępnej architektury, ale
czasem nieodpowiedniego zorganizowania przestrzeni sali, czasem nawet na oddziałach gdzie
poruszanie się na wózku jest dosyć powszechne.
[J]a leżałam na oddziale chirurgii urazowej i ortopedii a tam nic nie było przystosowane dla osób
połamanych, czy tam bez nóg albo coś. Ciężko było tam wjechać, dobra może ledwo ktoś tam się
mieścił z wózkiem do tego, do łazienki ale tak to nie było nic przystosowane, kiepsko (Joanna,
z niepełnosprawnością wzroku).

Jednak niedostosowanie było również nagminnie opisywane na poziomie komunikacyjnym,
proceduralnym. Na poziomie komunikacji z osobami posługującymi się językiem migowym jest
to oczywiście często niemożność komunikacji w PJM oraz w konsekwencji tracenie informacji
podczas odczytywania mowy z ust. Utrudnieniem w korzystaniu z opieki medycznej przez
kobiety z niepełnosprawnością słuchu jest także brak tłumaczy. W konsekwencji, nierzadko
zdarza się, że to członek/członkini rodziny muszą przetłumaczyć informację od lekarza, co nie
pozwala osobom na zapewnienie prywatności w przekazywaniu konkretnych informacji,
w sposób taki jakby chciały (zob. Król, Migalska 2013: 54). Kolejną barierą w pełnym dostępie
do

usług

opieki

zdrowotnej

może

być

nieujawnianie

przez

pacjentki

swojej

niepełnosprawności np. ze strachu przed niezrozumieniem, stygmą czy złym traktowaniem, co
w konsekwencji może znacząco ograniczać informacje, które do nich docierają. Problem ten
dotyczy kobiet z niepełnosprawnościami ukrytymi np. słabowidzących czy słabosłyszących.
Niedostosowaniem komunikacyjnym są również niedostępne dla osób z wzroku dokumenty,
a także, co kluczowe brak rozpowszechniania informacji o dostosowanych placówkach służby
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zdrowia 18 . Pacjentki muszą wiedzieć, które z placówek są dla nich przyjazne i gdzie mogą
uzyskać dostosowaną pomoc medyczną. Rozmówczynie podkreślały także, że nie istnieje
scentralizowany numer tekstowych wiadomości alarmowych, którego mogłyby używać osoby
nie(do)słyszące oraz nie ma wystarczającego zaufania do już istniejących systemów. Jest to
szczególnie ważne w przypadku wypadków i sytuacji nagłych wymagających wezwania
pogotowia ratunkowego. Dlatego w takim wypadku osoby najczęściej kontaktują się za pomocą
najbliższych, co wydłuża czas zgłoszenia oraz nie zapewnia niezależności.
[…]jeżeli byśmy mieli bezpośredni kontakt z pogotowiem to byłoby lepiej. Wiele przypadków
słyszałam, tam znajoma złamała rękę, nie miała jak. Spadła, wiec tylko było złamanie ręki i nic się nie
stało. Znajomy miał bóle w obrębie klatki piersiowej, a ma około 60 lat więc bał się, że zawał serca to
musiał pisać do córki, która jest słysząca, żeby wezwali pogotowie. Nie mamy bezpośredniego kontaktu
z pogotowiem. Jest to ciężki problem i my to próbujemy rozwiązać odgórnie, ale nie ma takiej
technologii w ogóle (Natalia, z niepełnosprawnością słuchu).

Służba

zdrowia

często

nie

jest

gotowa

na

przyjmowanie

pacjentek

z niepełnosprawnościami na poziomie proceduralnym. Takie rozwiązaniem byłoby chociażby
wyznaczenie osoby w placówce, która ma obowiązek pełnić funkcję asystenta osoby
z niepełnosprawnością np. wskazać osobie niewidomej odpowiedni gabinet, pomóc przygotować
się do badania osobie z niepełnosprawnością ruchu czy np. zapewnić tłumaczenie wideo lub
zapis informacji od lekarza w formie pisanej osobom z niepełnosprawnościami słuchu. Innym
dostosowaniem mogłoby być np. przygotowanie dłuższej ilości czasu, jeżeli pacjentka tego
wymaga.

18

Problem ten został podjęty w filmie „Kraków miastem bez barier” realizowanym w ramach niniejszego projektu
dostępnym na stronie www.polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl w zakładce Kraków bez barier.
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Dostępność fizyczna
•organizowanie przestrzeni w placówkach tak by były dostępne dla osób poruszających się na wózku
•zapewnienie przewodnika dla osoby niewidomej przez placówkę służby zdrowia

Dostępność komunikacyjna
•możliwość porozumienia się z lekarzem za pomocą profesjonalnego tłumacza języka migowego
•dostosowanie dokumentów dla osoby niewidomej weług jej potrzeb
•rozpowszechnione informowanie o zakresie dostępności placówek służby zdrowia
•zapewnianie zawsze informacji zwrotnej np. sporządzenie pisemnej informacji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu w
przypadku niedostępności tłumacza języka migowego

Dostępność proceduralna
•zapewnienie większej ilości czasu na wizytę osoby z niepełnosprwnością
•wyznaczenie osoby w placówce, która może pełnić funkcję przewodnika osoby niewidomej
•wyznaczenie osób, które mogą pełnić funkcję asystentów osoby niepełnosprawnej - np. pomoc w przygotowaniu do badania
•kierownie akcji profilaktyki medycznej bezpośrednio do kobiet z niepełnosprawnościami - wskazując na dostępność usług

Dostępność świadomości
•traktowanie pacjentki w sposób podmiotowy, równy, zwracanie się do niej z godnością, adresowanie wypowiedzi bezpośrednio
do niej, a nie do osób jej towarzyszących

Dostępność finansowa
•zapewnienie dostępności służby zdrowia tak, aby kobiety z niepełnosprawnościami nie były zmuszone korzystać z sektora usług
prywatnych

Tabela 3: Przykłady zalecanej dostępności służby zdrowia

Kluczowym elementem dostępu kobiet do usług służby zdrowia jest dostosowywana opieka
ginekologiczna. W tym zakresie pojawiają się dwa główne problemy. Z jednej strony jest to
dostosowanie gabinetów, sprzętu oraz procedur przyjmowania kobiet z niepełnosprawnościami,
z drugiej natomiast jest to kwestia stereotypów i uprzedzeń lekarzy, którzy nie traktują kobiet
z niepełnosprawnościami jako osób posiadających seksualność, czy mogących zostać matkami.
Ogromną barierą jest też niedostosowanie sprzętu np. mammograficznego do możliwości
wykonania badania.
W moim zakresie ruchów i niepełnosprawności potrzebowałam pomocy w wyjściu na ten fotel i
generalnie nie mam bardzo złych doświadczeń. Jeśli były jakieś złe doświadczenia to nie dlatego, że
jestem niepełnosprawna. Byłam raz u kobiety ginekologa i ona coś mi powiedziała ja zapytałam ją o
coś dotyczącego badań i mojego zdrowia a ona mi powiedziała „a po co to pani wiedzieć” i już ją
więcej do niej nie poszłam. Taka była opryskliwa, nie wiem może, dlatego, że jestem niepełnosprawna,
miała takie podejście olewająco-opryskliwe, może myślała, że u mnie nic się nie dzieje w tym temacie
(Karolina, z niepełnosprawnością ruchu).

Ten brak kompetencji lekarzy wynikający z tabuizacji seksualności i macierzyństwa
kobiet z niepełnosprawnościami, a w szczególności kobiet z niepełnosprawnościami ruchu,
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opisany jest szerzej w rozdziale dotyczącym praw reprodukcyjnych. Już teraz jednak trzeba
podkreślić,

że

gabinety

specjalistyczne

często

są

niedostępne

dla

kobiet

z niepełnosprawnościami, co skutkuje brakiem badania:
Nie ma możliwości zbadania mnie, bo wyjście na jakiś koziołek, to nie można mnie zbadać
(Magdalena, z niepełnosprawnością ruchu).
No właśnie pani mi przez telefon powiedziała, jak pani jest na wózku to aparat nie zjedzie tak nisko,
nie mamy takiego krzesełka obrotowego i aparat nie zjedzie tak nisko, ale mówi tak że proszę
przedzwonić to jeszcze się zapytam, ale córka odebrała telefon i powiedziała ja jestem córką osoby
niepełnosprawnej i jestem pielęgniarką i jej pomogą – no to proszę przyjechać. No i się udało. Na
pierwszy rzut oka byłabym zostawiona z kwitkiem, tak jak do tego badania cytologicznego, no są takie
rzeczy że jest ciężko (Magdalena, z niepełnosprawnością ruchu).

Dla kontrastu, by wskazać jak usługa może być zrealizowana, inna z respondentek opisuje
swoje doświadczenia z prywatną służbą zdrowia w zakresie opieki ginekologicznej:
Ja do ginekologa chodzę prywatnie. Nie mam absolutnie najmniejszego problemu. Dzwonię, umawiam
się na termin i tam nawet chodzę bez Pawła, bo mnie znają, już tam chodzę ładnych parę lat. Zawsze
pani z recepcji prowadzi mnie do gabinetu, pani pielęgniarka mi się pomaga rozebrać i ubrać, pokaże
gdzie coś położyć. Lekarz też jest bardzo w porządku, mówi mi zawsze co robi. Tutaj absolutnie nie
mogę narzekać. Ja przykładam dużą wagę to tego, bo cała ta antykoncepcja i tak dalej. Przy cukrzycy
też są czasem takie kobiece problemy. Akurat mi się udało takiego lekarza znaleźć (Dagmara,
z niepełnosprawnością wzroku).

Kolejnym

aspektem

adekwatnej

opieki

zdrowotnej

skierowanej

do

kobiet

z niepełnosprawnościami są badania profilaktyczne. Międzynarodowe organizacje podkreślają,
że wiele akcji profilaktycznych dotyczących wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom
rzadko dociera do kobiet z niepełnosprawnościami, ponieważ po pierwsze nie są one
dostosowane, a po drugie informacja o nich nie jest rozpowszechniana w dostosowanych
formatach (por. Król, Migalska 2012: 73, CERMI 2012). Niestety, brak kontroli i badań
profilaktycznych może skutkować większym ryzykiem zachorowań i wykrywaniem chorób
na późniejszym ich etapie. Dlatego programy profilaktyki zdrowotnej powinny być adresowane
bezpośrednio do kobiet z niepełnosprawnościami i jasno podkreślana powinna być ich
dostępność.
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Analizując doświadczenia kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście zdrowia trzeba
dodać, że niepełnosprawność w przypadku kobiet może być wynikiem komplikacji
poporodowych. W naszych badaniach był to przypadek dwóch rozmówczyń. Te przypadki
zostaną szerzej opisane w rozdziale dotyczącym praw reprodukcyjnych, podkreślmy jednak, iż
w takich sytuacjach zarówno matka jak i dziecko wymagają dodatkowego wsparcia w tej
szczególnie trudnej sytuacji.
Rozmówczynie podkreślały potrzebę rzetelnego informowania o możliwych rozwiązaniach
w sytuacji

utraty

sprawności.

Był

to

temat

szczególnie

istotny

dla

kobiet

z niepełnosprawnościami słuchu oraz matek dzieci z niepełnosprawnościami słuchu w zakresie
podejmowania decyzji o implantowaniu. Jest to temat wielowymiarowy i skomplikowany,
jednak z narracji naszych respondentek wynika, iż podstawowym problemem jest brak dostępu
do rzetelnych informacji odnośnie wad i zalet implantowania, a także informowania
o alternatywnych rozwiązaniach np. istnieniu społeczności Głuchych i ich kulturze.
Rozmówczynie zwracały uwagę, że lekarze nastawieni są j jedynie na włączenie osoby do świata
słyszących i często nie rozumieją podejścia do kultury Głuchych.
Często robi się tak, że jak już to dziecko jest na stole to otwiera się tą czaszkę i stwierdza się że jednak
implant nie może być. Tego można uniknąć, bo nie robi się odpowiednich badań, RTG itd. Po prostu
jest taka zasada my jesteśmy specjaliści i my wiemy absolutnie wszystko na ten temat i możemy
absolutnie każdego pacjenta… operacja jest droga i oni dostaną pieniądze, za operację, której de facto
nie było. Najgorsze jest to że na przykład w Stanach pewien model implantów jest zakazany przez to
jakie skutki powoduje, w Polsce się go wszczepia bo się go kupuje za mało pieniądze od producenta,
bo on się chciał go pozbyć i te modele się wszczepia, w momencie jak dziecko idzie na ten implant, na
tą operację powinno się wszystko wiedzieć. Jaki model, jakie badania były robione, czy można czy nie
można, bo nie każdemu można, podejmuje się na stole jaki implant wszczepiamy. Dziecko, rodzice
w tym momencie nie mają wyboru. Nie informuje się też że rehabilitacja może się nie udać, tylko że to
jest wasze jedyne rozwiązanie. W związku z tym, nie ma w tej chwili badań i my się kłócimy teraz o to,
ile jest osób, a ja znam wiele osób, które zrezygnowały z implantów po paru latach bo nie dało im to
żadnych efektów i ile de facto można by pieniędzy oszczędzić na tym żeby uniknąć takich sytuacji i ile
można by przeznaczyć na rehabilitację w związku z tym (Natalia, z niepełnosprawnością słuchu);
Bo jeśli się urodzi słyszące to okej, ale jeśli Głuche to czy implantować? Bo lekarz mówił na przykład,
że jeśli się urodzi Głuche dziecko, a matka była Głucha, to żeby implantować, lekarz przekonywał, że
przecież Głusi mają gorzej i są biedni i żeby wszczepić implant od razu, przekonywał. Ale koleżanka
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mówiła, że dobrze jeśli będzie Głuche, ale lekarz jej tłumaczył, że może być Głuche, a ona mu mówiła,
że to dobrze, że Głuche ja się cieszę, że Głuche. A lekarz był zdziwiony, że ona się cieszy że dziecko jest
Głuche, bo ona jest Głucha i wie jak to jest (Ewa, z niepełnosprawnością słuchu).

Na koniec należy dodać, iż jedna z respondentek miała właściwie nikły kontakt z służbą
zdrowia ze względu na odizolowanie jej przez rodzinę od świata zewnętrznego.
W końcu było tak, że ja wymuszałam na rodzinie, żeby lekarz mnie zobaczył. Zadzwoniłam do siostry,
pielęgniarki, do pracy, że mnie brzuch boli, że zadzwonię zaraz po pogotowie. To mnie w końcu siostra
zabrała do lekarza, a lekarz powiedział, że muszę iść do chirurga, że muszę do szpitala. I przez to
wpisałam się do szpitala. To po raz pierwszy po dziesięciu latach wyszłam z domu, bo nigdzie nie
wychodziłam (Edyta, z niepełnosprawnością ruchu).

W naszych badaniach jest to przypadek pojedynczy, jednak w zakresie dostępu do służby
zdrowia należy na niego zwrócić szczególną uwagę i uznać ograniczający wpływ rodziny jako
kolejny czynnik negatywnie wpływający na dostępność służby zdrowia dla kobiet
z niepełnosprawnościami (por. Ciaputa, Matlak 2013: 51).
REHABILITACJA
Rehabilitacja

jest

jedną

z

fundamentalnych

kwestii

dotyczących

zdrowia

kobiet

z niepełnosprawnościami. Na potrzeby tego raportu przyjęta została definicja rehabilitacji
zawarta w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Art. 7.
1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych,
leczniczych,

psychologicznych,

technicznych,

szkoleniowych,

edukacyjnych

i

społecznych,

zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu
ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Bardzo ważnym elementem tej definicji jest synteza działań leczniczych, psychologicznych
i społecznych. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że najwięcej uwagi poświęca się
rehabilitacji fizycznej, podczas gdy rozmówczynie podkreślają konieczność szerszego
i kompleksowego spojrzenia na omawiane zagadnienie. Bardzo często poprawa stanu zdrowia nie
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oznacza bowiem poprawy stanu psychicznego i powrotu to życia społecznego. W tym
podrozdziale zostaną opisane doświadczenia z różnymi typami rehabilitacji.
REHABILITACJA FIZYCZNA
Rehabilitacja fizyczna odnosi się do działań medycznych mających na celu poprawę stanu
zdrowia. Obejmuje głównie osoby z niepełnosprawnością ruchu, oraz, w mniejszym stopniu
osoby z niepełnosprawnością wzroku. Istotnym czynnikiem jest też fakt czy niepełnosprawność
jest nabyta czy wrodzona. Kobiety, u których niepełnosprawność jest skutkiem wypadku lub
choroby pokładają w rehabilitacji dużą nadzieję związana z powrotem do pierwotnego stanu
zdrowia. Jak jednak wynika z przeprowadzonych rozmów publiczny system rehabilitacji
w Polsce jest niewydolny i nieefektywny. Większość kobiet spotkała się z przeszkodami licznymi
problemami i utrudnieniami wpływającymi na dostępność i możliwość skorzystania
z rehabilitacji. Najważniejszą barierą był w opinii naszych rozmówczyń długi czas oczekiwania
na rehabilitację publiczną:
No to faktycznie z tym to jest problem, no jest u nas przynajmniej w T. [nazwa miejscowości] dostać
się na oddział taki normalny na rehabilitacje no to trzeba czekać ponad rok, dwanaście, czternaście
miesięcy. No to jest długo i to trzy tygodnie. No to tak w moim przypadku trzy tygodnie to jest kropla w
morzu jeszcze raz na czternaście miesięcy, no to przecież to jest nic (Gabriela, z niepełnosprawnością
ruchu);
(…)u mnie rehabilitacja powinna być na pierwszym miejscu, i jak poszłam do lekarza po skierowanie
to się okazuje że nie ma miejsc i trzeba czekać do kolejnego roku, a skierowanie jest ważne jeden
miesiąc (Karolina, z niepełnosprawnością ruchu).

Niewydolny system rehabilitacji publicznej zmusza kobiety do korzystania z rehabilitacji
prywatnej. Ze względu jednak na wysokie koszty zabiegów, nie wszystkie rozmówczynie mogą
skorzystać z takiej opcji lub z powodów ograniczeń finansowych przerywają rozpoczętą
rehabilitację w trakcie jej trwania:
(...) finansowo nie wyrabiam, już mi się kończą oszczędności, pewnego dnia chyba będę musiała
odmówić rehabilitantce, zobaczymy, ale może znajdę do tej pory jakąś pracę, więc zobaczymy. Na
razie jeszcze mam mamę, jak tak dalej pójdzie to będę musiała podziękować za rehabilitację. Pisałam
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do różnych organizacji w sprawie rehabilitacji, przez chwile mnie ktoś dowoził, ale zmienił się ich
status i już tego nie robią (Anna, z niepełnosprawnością ruchu).

Respondentki zauważyły również, że rehabilitacja prywatna przynosi lepsze efekty i jest
bardziej dostępna niż rehabilitacja publiczna. Pomimo wysokich kosztów, wiele rozmówczyń
zdecydowała się na kontynuowanie rehabilitacji właśnie w instytucjach prywatnych.
(...) głównie rehabilitacja dobra to jest prywatna. Sama chodzę na prywatną. Państwowa to raczej nie
jest na wysokim poziomie. Wdaje mi się że dobra rehabilitacja to trzeba chodzić prywatnie, ciągle
i żeby to było intensywne (Paula, z niepełnosprawnością ruchu).

Ostatnim

z

aspektów,

jakie

jednowymiarowość i tymczasowość

poruszyły kobiety z

niepełnosprawnościami

była

rehabilitacji. Zdaniem naszych rozmówczyń brakuje

rehabilitacji długoterminowej oraz możliwości skorzystania z kilku rodzajów rehabilitacji w tym
samym okresie czasu. A tylko długoterminowa rehabilitacja przynosi efekty dlatego tak ważna
jest kontynuacja zabiegów:
na bieżąco rehabilitacja jest prowadzona, mam bardzo fajną rehabilitantkę. No i dopięłam swego,
„naucz mnie schodzić po schodach, nie dam rady, ale muszę, tak krok po kroku”. Dzisiaj pokonuję 50
schodów, jestem samodzielna, mogę wyjść kiedy chcę, wrócić kiedy chcę, to znaczy wózek tylko
potrzebuję, żeby mi ktoś zniósł (Magdalena, z niepełnosprawnością ruchu).

REHABILITACJA SPOŁECZNA I PSYCHOLOGICZNA
Integralnym

elementem

rehabilitacji

fizycznej

jest

rehabilitacja

społeczna

oraz

psychologiczna, która daje możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rehabilitację
społeczną definiuje się w następujący sposób:
Art. 9.
1. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu
społecznym.
2. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
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2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,
technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami
niepełnosprawnymi.

Kwestia rehabilitacji społecznej i psychologicznej dotyczy kobiet z każdym rodzajem
niepełnosprawności ponieważ ma na celu umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym. Cecylia, która utraciła wzrok w wyniku choroby, zauważyła, że działania
rehabilitacyjne skierowane do osób niewidomych lub słabowidzących są niewystarczające, aby
osoby takie mogły samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie:
Mam [rehabilitacje fizyczną], ale chodzi o rehabilitację taką bardziej społeczną, bo wydaje mi się, że
to, co można było zrobić fizycznie zostało już zrobione. Mam potrzebę robienia czegoś ciekawego,
tego, co robią inni. Tyle, że coś, co mnie interesuje (Cecylia, z niepełnosprawnością wzroku) .

Cecylia skorzystała z dostępnych jej form rehabilitacji: otrzymała szkolenie z orientacji
w terenie oraz psa przewodnika. Jak jednak sama przyznaje, jest to tylko początek drogi do
uzyskania poziomu samodzielności pozwalającego na pełne uczestnictwo w życiu społecznym
oraz osobisty rozwój (rozwijanie zainteresowań, podróżowanie, nawiązywanie nowych
kontaktów z ludźmi etc.). Jej historia jest ważnym głosem w debacie na temat samodzielności
kobiet z niepełnosprawnościami, pokazując tym samym wagę rehabilitacji społecznej,
wzmacniającej kapitał społeczny naszych rozmówczyń.
Jednym z centralnych punktów rehabilitacji społecznej i psychologicznej jest dostęp do
pomocy psychologicznej. Szczególnie w przypadku kobiet z nabytą niepełnosprawnością
darmowy i prosty dostęp do konsultacji z psychologiem może okazać się kluczowy w procesie
akceptacji niepełnosprawności. Bardzo ważne jest też zapewnienie opieki psychologicznej
rodzinie kobiety, która utraciła sprawność. Z doświadczenia kilku rozmówczyń wynika, że
rodzina i osoby bliskie często nie umieją sobie poradzić z niepełnosprawnością.
Nadopiekuńczość czy nadmierna kontrola to tylko niektóre reakcje na gwałtowną zmianę stanu
zdrowia bliskiej osoby, jednak może wiązać się ona również ze stosowaniem przemocy (więcej
w rozdziale: Przemoc). Niemniej istotne jest zapewnienie opieki psychologicznej rodzicom dzieci
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z niepełnosprawnościami. Bardzo często rodzice stawiani się przed wyborami, których nie są
gotowi się podjąć, jak np. implantacja dziecka z uszkodzonym słuchem. W takim przypadku
oprócz

medycznych

konsultacji

należy

zapewnić

rodzicom

możliwość

konsultacji

z psychologiem, który specjalizuje się w tematyce Głuchych i rozwoju dziecka Głuchego. Należy
zwrócić również szczególną uwagę na sytuację, w której kobieta nabywa niepełnosprawność
w wyniku komplikacji po porodzie. Jest to sytuacja dla niej szczególnie trudna psychiczne,
a także może uniemożliwiać zajęcie się dzieckiem. Kobiety w takiej sytuacji powinny być objęte
szczególną opieką zarówno psychologiczna jak i wsparciem socjalnym.
Innym aspektem pojawiającym się w kontekście rehabilitacji psychologicznej jest zaburzeń
psychicznych oraz stanów depresyjnych. Spośród kobiet biorących udział w badaniu dwie
rozmówczynie zdecydowały się podzielić doświadczeniem stanów depresyjnych oraz prób
samobójczych. Jedna z nich konsultowała się z psychologiem oraz z psychiatrą co zaowocowało
profesjonalną diagnoza oraz odpowiednim leczeniem. Są to wystarczająco alarmujące sytuacje,
aby móc stwierdzić, że opieka psychologiczna lub przynajmniej darmowy dostęp do niej są
podstawą rehabilitacji psychologicznej. W tym kontekście należy dodać, że psychologie powinni
posiadać wysokie kwalifikacje i kompetencje w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
a także umieć się z nimi komunikować w dostosowany sposób w tym także w polskim języku
migowym.
Głównym problemem w kwestii rehabilitacji społecznej i psychologicznej jest brak
skoordynowanych działań i strategii. Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe tworzą
wiele pojedynczych inicjatyw, projektów oraz programów. Niestety nie ma spójnej wizji jak
tworzyć projekty, które są komplementarne i pozwoliłyby na wielowymiarową rehabilitację
społeczną kobiet z niepełnosprawnościami oraz umożliwiły im pełne uczestnictwo w życiu
społecznym. Co więcej, rehabilitacja społeczna ułatwia również nawiązywanie kontaktów
z ludźmi, co z kolei może pozytywnie wpływać na odnalezienie się na rynku pracy. Jednym
z postulatów wynikających z analizy przeprowadzonych wywiadów jest konieczność odejścia od
przekonania, że wyłącznie poprawa stanu zdrowia wystarczy, aby w pełni zrehabilitować osobę
z niepełnosprawnością. Ważne jest holistyczne podejście do kwestii rehabilitacji, które skupia się
również otoczeniu rehabilitowanej osoby.
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Obszar

zdrowia

i

praw

reprodukcyjnych

oraz

seksualnych

kobiet

z niepełnosprawnościami stanowi kwestię niezwykle istotną w niniejszym opracowaniu. Po
pierwsze ze względu na marginalizację owej tematyki nie tylko w dyskusji publicznej, ale także
do niedawna na gruncie nauki. Seksualność w ujęciu ogólnym uważana za kwestię intymną,
często obarczona jest nadmierną stereotypizacją i wiąże się z wieloma uprzedzeniami, które
mogą prowadzić do zachowań dyskryminujących. Seksualność kobiet, a w szczególności kobiet
z niepełnosprawnościami oraz przysługujących im praw seksualnych, reprodukcyjnych oraz
rodzinnych stanowi obszar, na polu którego szczególnie często dochodzi do nadużyć
i dyskryminacji, zarówno ze strony personelu medycznego, innych członków społeczeństwa, jak
i najbliższego otoczenia kobiety. Co więcej, wolność wyboru oraz wzięcie odpowiedzialności
związanej z podjęciem decyzji co do sposobów realizacji własnej seksualności czy życia
intymno-emocjonalnego stanowi jeden z podstawowych elementów praw człowieka. Jak
postaramy się wykazać poniżej w wielu sytuacjach prawa te zostają naruszone.
SYTUACJA KOBIET GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH
ZWIĄZKI I RELACJE
Historie wchodzenia w związki i zakładania rodzin przez nasze rozmówczynie były
bardzo zróżnicowane, również ze względu na ich wiek – niektóre były żonami w wieloletnich
małżeństwach, inne dopiero wchodziły w związki, jeszcze inne były singielkami. To co istotne w
analizowaniu tego obszaru życia to na pewno fakt, że bardzo mocno odbija się omówiony we
wcześniejszej części raportu podział na świat Głuchych i słyszących. Większość z rozmówczyń
była w związkach z osobami w podobnej do własnej sytuacji. Niemniej jednak, w narracjach
rozmówczynie przywoływały wspomnienia związane z oczekiwaniami ich rodziców co do
19

Niniejsza część pochodzi z raportów przygotowanych w ramach modułu Genderowy wymiar niepełnosprawności
napisanych przez Ewelinę Ciaputę i Małgorzatę Matlak (2013) – fragment dotyczący sytuacji kobiet z
niepełnosprawnościami ruchu, Annę Bednarczyk (2013) – fragment dotyczący sytuacji kobiet z
niepełnosprawnościami wzroku oraz Agnieszkę Król i Aleksandrę Migalską (2013) – fragment dotyczący sytuacji
kobiet Głuchych i nie(do)słyszących.
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znalezienia partnera, który będzie słyszący, co miałoby zapewnić dziewczynie lepszy status
materialny i start życiowy.
Jak byłam młodsza to rodzice chcieli dla mnie słyszącego męża, bo to się opłaca. A dla mojego
aktualnego męża chcieli słyszącą żonę, bo to lepiej się opłacało według naszych rodziców. A ja
wiedziałam, że to się nie opłaca i chciałam głuchego partnera (Mariola).

Trzeba podkreślić, że w porównaniu z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową,
w wywiadach nie pojawiało się silne tabuizowanie seksualności, poczucie, że kobieta
z niepełnosprawnością nie ma prawa do swojej seksualności, podczas gdy występowanie takich
przekonań było często zaznaczane w narracjach badanych kobiet z innymi rodzajami
niepełnosprawności. W przypadku przebadanej grupy kobiet z niepełnosprawnością słuchu, nasze
rozmówczynie na pytania o związki intymne i seksualność odpowiadały zazwyczaj manifestując
brak odczuwania w tym obszarze jakichś większych trudności, które mogłyby wiązać ze swoją
niepełnosprawnością.
B: A gdzie się dowiedziałaś o tych wszystkich rzeczach związanych z seksualnością, seksem? Od kogo
się dowiadywałaś się o tych rzeczach? R: Dawno temu to było (śmiech). Rodzice nie. W szkole
podstawowej jak najbardziej koleżanki, środowisko. Potem szkoła zawodowa również, a potem to już
życie. Jak zaszłam w ciążę to po prostu już się działo. Teraz już jestem dorosła więc to też normalne
(Mariola).

Oczywiście należy zwrócić uwagę na brak dostosowanej i rzetelnej edukacji seksualnej,
co generalnie jest problemem edukacji w Polsce, natomiast w porównaniu z innymi badanymi
grupami kobiet temat ten nie okazał się tak problematyczny. Podobny wniosek nasuwa się zresztą
porównując odczuwanie własnej kobiecości, bycia atrakcyjną kobiet z niepełnosprawnościami
słuchu w stosunku do respondentek z dysfunkcjami wzroku czy ruchu. Może to być wynikiem
opierania się społecznego konceptu kobiecości i związanych z nim oczekiwań głównie na
aspekcie dotyczącym sfery cielesnej i fizyczności oraz z drugiej strony – wizualności.
W związku z tym, kobiety z niepełnosprawnościami słuchu posiadając swego rodzaju mniej
„obciążającą kobiecość” niepełnosprawność, w obszarze fizycznej atrakcyjności i seksualności
mogą funkcjonować w swobodniejszy i mniej narażonymi na stykanie się z barierami
i wykluczeniem sposób. Bariera komunikacyjna, charakterystyczna dla dysfunkcji słuchu, nie
narusza w takim stopniu społecznych oczekiwań związanych z kobiecością i atrakcyjnością,
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a nie(do)słyszenie nie przeszkadza w wypełnianiu większości ze społecznych wzorców z nimi
związanych.
W obszarze budowania relacji i związków, rozmówczynie przede wszystkim różnicowały
wybór partnerów ze względu na to czy przynależą do świata Głuchych czy słyszących – wymiar
ten był problematyzowany jako podstawowy przy podejmowaniu decyzji co do wyboru
partnerów. Większość rozmówczyń preferowała partnerów Głuchych lub niedosłyszących,
obracających się wewnątrz społeczności Głuchych i znających ich problemy.
Są pary mieszane, czyli Głuchy – słyszący, ale oni przeważnie od środowiska się odłączają. To
słysząca strona wywiera nacisk. No bo idzie na taką imprezę do Głuchych i jest w mniejszości, jest 20
Głuchych, a ona jest sama, słysząca. I tak nie jest od razu, ale po jakimś czasie ta osoba się izoluje od
tych Głuchych, no bo wiesz „ ja nie pójdę z tobą bo nie będę nic rozumieć” i po jakimś czasie,
zwłaszcza jak się dzieci pojawią. Dużo znam takich przypadków. Ale również takie które jakby… mój
przyjaciel ma żonę słyszącą i dziecko też jest słyszące, a mimo tego migał do tej dziewczynki, żona nie
miała nic przeciwko i ona też trochę migała (Natalia).

W narracjach rozmówczyń powtarza się jednak inny wątek związany z wyborem partnera,
opierający

się

na

przekonaniu,

że

kobiety

Głuche

lepiej

radzą

sobie

ze

swoją

niepełnosprawnością niż Głusi mężczyźni, co często osadzone było na zinternalizowanych
społecznych oczekiwaniach związanych z męskością jako związaną ze sprawowanie władzy,
posiadaniem kontroli, rolą dominującą w związku:
To znaczy mężczyźni są bardziej tacy… nie panikarze… ale oni to inaczej odbierają, że to już jest
koniec świata. Nie tylko przy utracie słuchu, ale w ogóle. Tak jak mówią, że mężczyzna ma inaczej tą
korę mózgową ustawioną i dlatego pewnie tak się dzieje. Widać to w tych punktach gdzie chodzimy, że
mężczyźni są bardziej niecierpliwi i emocjonalnie rozchwiani.

B: Czyli uważa pani że mężczyźni

gorzej znoszą niepełnosprawność? R: Kobiety jakoś to umieją sobie przetłumaczyć, inaczej do tego
podchodzą (Barbara).
B: Ale fajniej kobiecie w relacjach damsko męskich, bo powiedziałaś że fajniej jest kobietom? R:
Według mnie, mi jest lepiej w kontaktach z głuchymi kobietami, bo mężczyźni mają inne
zainteresowania i wolę się spotykać z kobietami i zdecydowanie myślę że sobie lepiej radzą
dziewczyny (Katarzyna).
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Konsekwencją było postrzeganie Głuchych mężczyzn jako często nie dających wsparcia,
którego oczekiwałyby respondentki, oczekując z kolei wsparcia czy przejęcia życiowej
inicjatywy od partnerek. Sytuacja taka powoduje więc, że jakkolwiek pierwszą preferencją jest
znalezienie partnerów w społeczności Głuchych, to jednak często okazuje się to trudne
i niesatysfakcjonujące. Rozmówczynie zauważały, że w związku z tym, w środowisku osób
Głuchych wiele kobiet jest singielkami i funkcjonuje samodzielnie.
W zeszłym roku, się z jednym chłopakiem umawialiśmy, ale wiesz to … obie osoby niesłyszące, osoby
niesłyszące mają straszne problemy ze sobą. Nie, że ja jestem… Jeżeli chodzi o życie znajomych to ja
jestem bardzo tolerancyjna na pewne sprawy, ale jeśli chodzi o mojego partnera to ja oczekuję że
będzie przynajmniej taki jak ja. To znaczy, że będzie niezależny, zaradny, miał pracę, a jeżeli mam być
dla kogoś matką to sobie nie wyobrażam tej roli. Akurat to była osoba niesłysząca i widać było że ma
masę problemów na głowie i że nie radzi sobie, a to była taka dla mnie już kreska. Powiedziałam mu
„słuchaj ja już nie mogę tego zmienić. Ty jesteś mężczyzną musisz to, to i to i koniec kropka. „A nie że
będę szukać ci pracy” Jeżeli teraz mam mu tak pomagać to potem to już w ogóle. Siedzenie w fotelu,
picie piwna nie wiem jak to… Dużo dziewczyn w moim wieku jest singielkami ale mało o tym
rozmawiamy, jak się którejś ktoś spodoba to jest pytanie „kto pierwszy?” jak już wiesz jest coś na oku
to…(Natalia).

MACIERZYŃSTWO A NIE(DO)SŁYSZENIE
Macierzyństwo

kobiet z

niepełnosprawnościami

jest

tematem nieczęsto

będącym

przedmiotem badań. Ze względu na występujące przy niektórych rodzajach niepełnosprawności
ograniczenie możliwości pełnienia funkcji opiekuńczych (czy raczej wypełnianie ich
w alternatywny, odmienny niż w przypadku kobiet sprawnych sposób) zdarza się, że samo
podejmowanie tematu jest społecznie tabuizowane lub obciążone stereotypami. Kobiety
z niepełnosprawnościami

stykają

się

z

ograniczaniem

lub

lekceważeniem

ich

praw

reprodukcyjnych albo z niesprawiedliwym ocenianiem jakości ich opieki nad dziećmi czy
procesu wychowania. Jak wynika z naszych badań, kobiety z niepełnosprawnościami słuchu
doświadczają w tym obszarze specyficznego typu sytuacji, będącej wynikiem przecięcia się
wpływu społecznych barier związanych z płcią i nie(do)słyszeniem, przy czym ich położenie
znacząco różni się od sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami ruchu czy wzroku. Trzeba zwrócić
uwagę

na

fakt,

że

skrzyżowanie

doświadczeń

związanych

z

macierzyństwem

i niepełnosprawnością słuchu dotyczy wielorakich sytuacji: Głuchych i nie(do)słyszących matek
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posiadających słyszące albo nie(do)słyszące dzieci, ale także słyszących matek niedosłyszących
lub Głuchych dzieci. Ze względu na specyfikę doboru próby w badaniach, w tym rozdziale
skupimy się głównie na tej pierwsze sytuacji.
W przypadku macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, problemy pojawiają się
już na etapie opieki ginekologicznej, co szerzej opisane zostało w części raportu poświęconej
doświadczeniom

z

dostępem

do

służby

zdrowia.

Podstawowy

obszar

wykluczenia

i niedostosowania stanowi zatem komunikacja:
Znam taki przypadek że osoba Głucha w ciąży miała robione USG i nie dostała żadnej informacji
zwrotnej, po prostu poszła do domu i nie wiedziała co się dzieje z dzieckiem i z nią. Są takie sytuacje
(Ewa);
Znam przypadek dziewczyny która była w ciąży i musiała się dowiadywać, lekarz nie chciał pisać na
kartce bo nie miał czasu. No jest z tym problem, bo kobieta w ciąży nie pójdzie do innego lekarza, musi
chodzić do jednego lekarza więc … (Natalia).

Okazuje się zatem, że kobiety z dysfunkcjami słuchu mogą nie dostawać informacji
o swoim stanie zdrowia z powodu nie posiadania przez opiekujących się nimi lekarzy
kompetencji komunikacyjnych. Osoby pracujące w służbie zdrowia nie wiedzą jak postępować
i jak porozumieć się z kobietą nie(do)słyszącą, a w obliczu nieumiejętności komunikacji zdarza
się, że rezygnują w ogóle z prób porozumienia, zostawiając pacjentki bez jakiejkolwiek
informacji zwrotnej. Oczywistym jest stwierdzenie, że taka niedopuszczalna w odniesieniu do
obowiązku zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami równych praw w dostępie do usług
publicznych sytuacja, wymaga zarekomendowania przynajmniej, by z jednej strony umożliwić
pacjentce poinformowanie placówki służby zdrowia o planowanej wizycie i swoich potrzebach
dotyczących komunikacji i sposobu udzielania informacji, a z drugiej by placówka taka była
zobowiązana oraz miała możliwość zapewnienia pacjentce takiej opieki, z której będzie w stanie
w pełni skorzystać. Rekomendacją w tym obszarze jest również stworzenie listy gabinetów
ginekologicznych, w których można komunikować się za pomocą języka migowego
i udostępnienie tej listy w formie przystosowanej do komunikacji z kobietami Głuchymi (a więc
w formie miganej) środowiskom osób Głuchych i niedosłyszących.
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W ramach samej opieki ginekologicznej należy również zwrócić uwagę na fakt, iż
kobieta, która traci słuch w wyniku porodu (był to przypadek jednej z naszych rozmówczyń
opisany w rozdziale dziewiątym20) nie może zostać jedynie pod opieką medyczną, ale konieczne
jest zapewnienie jej pomocy psychologicznej oraz wsparcia szczególnie w pierwszych
miesiącach opieki nad dzieckiem, kiedy znalezienie się w nowej sytuacji bycia matką przy
jednoczesnej utracie słuchu może być doświadczeniem niezwykle trudnym i ogromnie
stresującym. Jednocześnie zwrócić należy uwagę na sytuację jej rodziny i osób z jej najbliższego
otoczenia, od komunikacji z którymi została w gwałtowny sposób odcięta w wyniku utraty
słuchu. Niezbędne jest umożliwienie zarówno pacjentce jak i jej najbliższym odpowiedniej formy
nauki języka migowego. Choć rekomendację tę należy oczywiście rozszerzyć na wszystkie
przypadki nagłej utraty słuchu (którą co warto zaznaczyć, jedna z naszych rozmówczyń
przyrównała do traumy powypadkowej), to jednak szczególnie istotne i pilne wydaje się to
w sytuacji takiej, jak opisana przez respondentkę, a więc utraty słuchu, możliwości
porozumiewania się, w momencie znalezienia się w niezwykle ważnym życiowo, a jednocześnie
nowym dla kobiety momencie, jakim jest urodzenie dziecka.
Kolejnym ważnym tematem, z perspektywy przecinania się wpływów wymiaru niepełnosprawności
słuchu oraz płci, jest sytuacja przyjścia na świat dziecka z dysfunkcją słuchu. W tym kontekście
zupełnie odmiennie przedstawiają się problemy matek słyszących oraz matek nie(do)słyszących, jednak
obydwie grupy spotykają się z licznymi trudnościami. Z wywiadów wynika, że w momencie urodzenia
się dziecka niesłyszącego, system opieki nad rodzicami pozostaje zupełnie niewrażliwy na tę kwestię.
Przede wszystkim, rozmówczynie zwracają uwagę, że brakuje informacji pozamedycznych udzielanych
rodzicom, dotyczących tego czym jest głuchota, jak postępować i porozumiewać się z dzieckiem, jak
będzie wyglądał jego rozwój, a także przed jakimi wyborami będą musieli stanąć. Nie zapewnia się im
wsparcia psychologicznego, nie wskazuje, że słuch jest jednym z wymiarów doświadczania
rzeczywistości, którego brak nie uniemożliwia jednak sprawnego i pełnego funkcjonowania w życiu
społecznym, nie wskazuje zróżnicowanych możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją, nie udostępnia
kontaktu innymi rodzicami dzieci Głuchych czy w ogóle środowiskiem Głuchych, gdzie mogliby znaleźć
wsparcie oraz wzorce postępowania w różnych sytuacjach. Rozmówczynie podkreślają, że wiele rodzin
w traumatyczny sposób zderza się wtedy zaskakującą przecież często sytuacją konieczności zmierzenia
się wieloma trudnościami zupełnie samodzielnie, bez żadnego wsparcia.
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Trochę inaczej wygląda jak rodzić jest słyszący a dziecko urodzi się głuche bo wtedy nie ma osoby
która przyjeżdża do szpitala żeby wyjaśnić rodzicom na czym polega głuchota i rodzice chcą jak
najszybciej żeby tylko słyszało, żeby słyszało, jak najszybciej. Nie ma takich informacji że dziecko się
będzie normalnie rozwijało, że implant można ale że powinno się do tego język migowy dołączyć. Są
ograniczone takie informacje. Trzebaby naprawdę dużo opowiadać i mówić o tej sytuacji (Ewa).

Należy podkreślić, że rodzice również muszą stanąć w takiej sytuacji przed dylematem
implantacji, a Głusi rodzice bywa, że czują, że ich dzieci są „przepychane” do świata słyszących
za wszelką cenę21. Okazuje się, że o ile matki słyszące przeżywają szok czy niepokój związany
z utratą kontaktu z dzieckiem niesłyszącym, paralelne sytuacje istnieją w momencie kiedy
Głucha matka rodzi słyszące dziecko. Głucha matka wie jak postępować z niesłyszącym
dzieckiem, zna jego sytuację, może mieć wgląd w świat w którym on funkcjonuje. Jeżeli
natomiast dziecko rodzi się słyszące, matka ma poczucie braku dostępu do dźwiękowego świata,
w którym będzie funkcjonować jej dziecko. Wiele z naszych rozmówczyń będących matkami
podkreślało jednak, że w codziennym życiu nie ma kłopotów komunikacyjnych z dziećmi, co
jednak było oczywiście efektem odpowiedniego procesu wychowawczego:
Mam taką bardzo radykalną koleżankę w środowisku, jej opinie są szokujące dla ludzi i dla głuchych
też i nie każdy ją lubi, ona najchętniej… akurat teraz jest w 3 ciąży. Pierwsze dziecko jej się urodziło
głuche, ale drugi syn jest słyszący i on po prostu strasznie cierpiała z tego powodu, bo bała się że nie
będzie miała kontaktu z tym dzieckiem, bo jak ona go nauczy mówić? Albo jak będzie się z nim
porozumiewać? Był taki zwrot, że mu przekuje uszy, błonę bębenkową. Myślę że jest taką osobą, że by
to zrobiła no, ale to jest syn. No głusi generalnie chcą mieć głuche dzieci ze względu na tą barierę
językową (Natalia).
Była taka sytuacja w mojej rodzinie, dotyczące mojej córki, bo ja mam głuchych rodziców i głuchego
męża i ja trochę mówię i trochę migam i bardzo płynnie przechodzę z jednego w drugie i na córkę
czasem krzyczałam i córka długo myślała jak była mała, że ja jestem słysząca i jak córka podrosła to
„nie, ja jestem głucha, ja nie słyszę” (Joanna).
Tak, oboje [dzieci] słyszą. Córka nauczyła się i zna język migowy, chodziła tutaj na kurs w PZG, a syn
to tak umie w 80 procentach. Nigdy nie miałam z nimi problemów jeśli chodzi o porozumiewanie się.
Oni nauczyli się migowego, ja nauczyłam się mówić, więc problemów nie było (Małgorzata).
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Kolejnym obszarem związanym z macierzyństwem kobiet z niepełnosprawnościami
słuchu jest kwestia dziedziczenia dysfunkcji słuchu. Nasze rozmówczynie w większości nie
podchodziły do tego problemu jako zniechęcającego ich do posiadania dzieci, jednak niektóre
z nich zauważały, że zdarzało im się odczuwać ze strony otoczenia społecznego poddawanie w
wątpliwość zasadności ich decyzji prokreacyjnych, wyrażanie obaw że dziecko może być
niesłyszące lub mieć uszkodzony słuch (co zresztą, jak podkreślały respondentki, często
okazywało się być bezzasadne). Z opowieści rozmówczyń wynika, że czasem prowadziło to do
zinternalizowania poczucia winy za urodzenie dziecka, które tak jak matka będzie niesłyszące
czy niedosłyszące.
Wyszło na to, że ten niedosłuch musiał być u mnie wrodzony, ale nie znajdę nikogo w innym pokoleniu,
bo nikt nie robił badań no i tak że wychodzi na to, że ja przekazałam ten słabszy gen dwójce tych
młodszych dzieci. Tak, pierwsze po urodzeniu, to czy słyszą, no bo ja się bałam, że coś jest nie tak ze
mną (Anna);
Tak samo nauczyciele jak byłam w szkole mówili, ze jak urodzę drugie dziecko to pierwsze dziecko
może być słyszące, ale drugie już na pewno będzie głuche a przecież urodziłam dwójkę słyszących
dzieci i to nie jest zawsze prawda. Nie było też konfliktu żadnego serologicznego, było wszystko ok z
moim mężem także słyszący mieli dziwne wręcz myślenie na ten temat (Mariola);
Tak naprawdę to wszyscy mi mówili, że moje dzieci będą głuche. Cały klub i wszyscy znajomi mi to
mówili. A ja się tym nie przejmowałam tak naprawdę, poza tym wcześniej nie było też takich badań,
nie było USG. Teraz są lepsze techniki, ale ja się tym nie przejmowałam (Joanna);
Nie, nie było problemu. Mówili tylko że będę mieć niesłyszące, ale nie byli źle nastawieni. To nie był
dla nas problem. Gorzej wydaje mi się że mają niewidomi albo niepełnosprawni w ogóle (Joanna).

Co warto odnotować, w swych opowieściach respondentki przytaczają funkcjonujące wciąż
jeszcze w przestrzeni społecznej przesądy i stereotypy związane z macierzyństwem kobiet
z dysfunkcjami słuchu, będące wynikiem ignorancji i braku wiedzy.
Jak urodziłam pierwszego syna i syn był słyszący to przyjechała teściowa i przyszła do mnie i
zobaczyła, że karmię piersią to powiedziała „proszę nie kram piersią, bo syn będzie głuchy. Karmiony
przez ciebie mlekiem po prostu ogłuchnie, nie będzie słyszał”. Ja byłam bardzo zdziwiona i zapytałam
lekarza on powiedział, że to nie ma żadnego wpływu w ogóle i jak najbardziej syn będzie słyszał i
wszystko będzie dobrze, ale takie teściowej było po prostu dziwne myślenie (Mariola).
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Nie(do)słyszące matki słyszących dzieci spotykają się również z zarzutem, że ich dzieci
będą się gorzej rozwijać, tracąc na tym, że mają niesłyszących rodziców, ze względu na
wychowywanie się w bliskości świata Głuchych, który jest „upośledzony komunikacyjnie”.
Dobitnie pokazuje to historia jednej z rozmówczyń, której pierwsze dziecko zostało przekazane
po urodzeniu dziadkom (dopóki rodzice po kilku latach nie byli w stanie zacząć się nim
zajmować z powodu braku pracy i mieszkania), drugie było już od początku wychowywane przez
(Głuchych) rodziców.
Ja uczyłam ich i mówić i migać. Mój pierwszy syn wspaniale miga, tak jak osoba głucha, córka tak
trochę miga, a najmłodszy syn nie interesuje się sprawami, tylko koledzy i koledzy, sprawami Głuchych
się nie interesuje. A poza tym przedszkole też było i tam się uczyli mówić lepiej (Joanna);
Dużo, dużo ludzi, doktorów mówi, że jeśli rodzicom Głuchym urodzi się dziecko słyszące to żeby
dziecko przekazać do dziadków i ble ble, ale ono wtedy jest obce… i dużo, dużo lekarzy. Dużo lekarzy,
pedagogów mówi, że jeżeli dziecko słyszące zostanie z głuchymi rodzicami to w ogóle się nie nauczy
mówić albo później zacznie mówić. Nauczy się ale później, dlatego też razem, razem ze słyszącymi ale
ty powiedziałaś, że lepiej samemu wychowywać, bo nawet później ale nauczy się mówić (…) Ja to
widzę. Właśnie dlatego, że pierwszy syn wychowywał się z dziadkami słyszącymi, on nie jest taki
odważny. Natomiast drugi syn wychowywał się z nami on jest taki odważny on się niczego nie boi. Jest
taki przebojowy, nie ma problemów szybko załatwia różne sprawy, pomaga i załatwia różne sprawy. A
ten pierwszy taki wstydliwy, trochę leń i tak inaczej. Nie musiał się starać. […]Dziecko słyszące może
się później nauczy mówić ale będzie się od początku uczyło migać i jest właśnie komunikacja z
rodzicami i to jest ważne. A pierwszy nie miał, nie było na początku komunikacji z rodzicami, ważniejsi
byli dziadkowie (Mariola).

Historia ta pokazuje wpływ wychowania z rodzicami Głuchymi na zachowanie dziecka,
postrzeganie głuchoty. Rozmówczyni zwraca uwagę na rozwinięcie się wstydu ruchowego
związanego z posiadaniem Głuchych rodziców.
Jak urodziłam pierwsze dziecko to moja mama bardzo mi pomagała. Opiekowała się. Nie miałam
takiego doświadczenia. Natomiast drugie jak najbardziej już sama. Wychowywała moja mama, czyli
babcia, się opiekowała. Pierwsze dziecko też chorowało dość często więc to było takie skomplikowane,
natomiast drugi, jak najbardziej super i w ogóle wszystko było dobrze i ok. Pierwszy przez to, że
wychowywał się z dziadkami mówił. On pierwszy mówił i nie miał takich przyzwyczajeń, żeby klepnąć
[niesłyszących rodziców], nigdy nie było. A drugi razem się wychowywał to on właśnie nas tak wołał,
mnie czy męża, przez to klepnięcie. Pierwszy przez to, że wychowywał sie z dziadkami, on się wstydził.
Nie pokazywał na ulicy, był taki sztywny, po prostu się wstydził. Natomiast drugi przez to, że od
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początku wychowywał się gdzieś tam z nami, nie miał problemu nas wołać, klepać, wołać „chodź,
chodź”. Tak samo na ulicy jak jechał tramwaj po ulicy, to pokazywał, gestykulował, po prostu nie było
takiego wstydu ruchowego, a pierwszy wstydził się. Myślę, żeby samemu jednak wychowywać dziecko
a nie oddawać (Mariola).

Rozmówczynie zawracają również uwagę na problem przedwczesnego wkroczenia
słyszących dzieci Głuchych rodziców w dorosłość. Muszą one od najmłodszych lat przejmować
funkcje tłumaczy w sytuacjach nieformalnych, ale ze względu na niewydolność państwa
w zakresie zapewniania tłumaczenia w sytuacjach instytucjonalnych, również w sytuacjach ściśle
sformalizowanych.

Wprowadzenie

ustawy

o

języku

migowym

z

zaznaczeniem,

że

tłumaczką/tłumaczem można być od 16 roku życia może wpłynąć na uregulowanie tych kwestii.
20, 30 lat temu to głusi nie mieli żadnych praw i te dzieci musiały być tłumaczami i to jest dla takich
małych dzieci słyszących taki szybki wrzut w dorosłość, one muszą być tymi tłumaczami, muszą ciężkie
sprawy, w urzędach, na ulicy, u lekarza. Znam przypadek gdzie dziewczyna jak miała 9 lat tłumaczyła
w sądzie rodziców na rozprawie rozwodowej, więc to jest… że rodzice się rozwodzą, ona ma 9 lat.
Albo też słyszałam że ktoś musiał przekazać matce że ma raka, wiesz, w ustawie jest napisane że od 16
lat można to robić, ale też są takie przypadki że dziecko 7 letnie tłumaczyło. Dlatego ze względu na te
problemu jak głusi mają głuche dziecko to wiedzą, że ja wychowają tak jak oni zostali wychowani, a
jak jest słyszące to… no… (Natalia).

Matki zwracają także uwagę na trudności łączenia pracy zawodowej z pracą opiekuńczą
ze względu na problemy finansowe. Co warto podkreślić, wiele z naszych rozmówczyń mimo
bycia kobietą z niepełnosprawnościami (we wszystkich grupach które badałyśmy a więc kobiet
z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu) pełniło i pełni funkcje opiekuńcze względem
swoich dzieci i wnuków, a także wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Jak ja na to patrzę? Niby mamy równouprawnienie, ale jak je mamy to wydaje mi się że kobieta
powinna zarabiać tą samą stawkę co mężczyźni, ale niestety… a druga sprawa to jest taka że
mężczyzna pracuje na jednym etacie a kobieta 24 godziny na dobę, bo musi się domem zająć, dzieci
urodzić, dziećmi się zająć, no i pójść na etat do pracy, więc też to powinno być jakoś uregulowane, że
te kobiety coś robią. Tak samo jak na rolnictwie, to nie jest tak, że ma się to gospodarstwo i super się
żyje, bo trzeba się napracować i to co urośnie sprzedać i ma się dopiero pieniądze, nie jest sytuacja, co
miesiąc stabilna (Barbara);
Tylko że do tego rządu powinno trafić więcej kobiet, jakoś nas powinni podsumować, bo człowiek
rodzi dzieci, wychowuje i te lata pracy nie są liczone. Każda matka, która wychowuje dzieci też nie ma
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pieniążków, powinni dać tej matce jakiś pieniądze na wychowanie tego dziecka, przecież dziecko
wymaga, do 15 roku życia wymaga. A teraz jest rok czasu. Niejedna matka jak ma dojeżdżać do pracy i
płacić niani to woli zrezygnować z pracy (Barbara);
Tak, dokładnie, mężczyzna idzie do pracy i wraca do domu i mówi że jest zmęczony, a kobieta wraca z
pracy i musi ugotować obiad, pozmywać, posprzątać, w między czasie wrzucić pranie i jeszcze pójść
na wywiadówkę, bo z reguły to mamusie chodzą. Czasami ponad siły a nie jest to docenione i dziwić
się że kobiety nie chcą dzieci rodzić, że mały przyrost, no ale naprawdę za 100 zł miesięcznie co
państwo daje dla matki na dziecko to jest w tej chwili jeden but, a gdzie reszta? (Barbara).

Rozmówczyni podkreśla podwójną, nieodpłatną pracę kobiet, które poza pracą
zawodową zajmują się wychowaniem i opieką nad dziećmi, gospodarstwem domowym,
i pracami zapewniającymi jego sprawne i bezpieczne funkcjonowanie. Jest to związane
z tradycyjnymi rolami płciowymi, gdzie to kobiecie przynależy zaopiekowanie się domem oraz
osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi). Podczas gdy mężczyzna
może powiedzieć, że „jest zmęczony”, kobieta (co pojawia się kilkakrotnie w wypowiedzi
rozmówczyni) „musi”. Rozmówczyni widzi bezpośredni wpływ znaczącej przewagi mężczyzn w
parlamencie i innych ciałach decyzyjnych na niekorzystną sytuację społeczną kobiet, brak
rozwiązań niezbędnych dla wyeliminowania tej nierówności. Wskazuje także na fakt, iż wiele
matek nie jest w stanie godzić funkcji opiekuńczych z zawodowymi i ostatecznie pozostają
w domu, co nie zawsze jest ich dobrowolnym wyborem, a staje się kalkulacją możliwości
finansowych. Ta sytuacja może być szczególnie trudna w obliczu podwójnej dyskryminacji, która
może dotykać kobiet z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
SYTUACJA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU
PRAWA REPRODUKCYJNE
Bardzo ważnym punktem w rozmowie z respondentkami była kwestia praw
reprodukcyjnych

i

związków

intymnych.

Pośród

różnych

aspektów

życia

osób

z niepełnosprawnościami, kwestia praw reprodukcyjnych czy życia seksualnego zdaje się
w społeczeństwie nie istnieć. Funkcjonuje wiele stereotypów na temat życia seksualnego kobiet
z niepełnosprawnością wzroku oraz ich macierzyństwa.
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Jeśli chodzi o życie seksualne, to nie wiedzę żadnego problemu, nie różnię się niczym od kobiety
widzącej poza tym, że część przyjemności sobie odbieram przez to, że nie widzę, ale sobie nie
partnerowi (Cecylia)ł
Że w ogóle często się traktuje osoby z jakimiś dysfunkcjami jakby to była sfera niedostępna dla tych
osób, w ogóle jak to może być, że są niewidome małżeństwa i to jest takie bardzo przykre (Kornelia).

W kwestii opieki ginekologicznej wszystkie respondentki korzystają z usług gabinetów
prywatnych. Jak podkreślały, jest to ważny obszar zdrowia, dlatego nie korzystają z publicznej
służby zdrowia. Jedna z respondentek z powodów finansowych nie może sobie pozwolić na
prywatną opiekę lekarską, ale trafiła na ginekolożkę, która oferuje swoje usług za darmo.
R: Jak się pójdzie prywatnie to, też czasem to zależy do lekarza, na przykład ja chodzę do gabinetu
prywatnego i nie bierze pieniędzy ode mnie, bo mówi, że mi chce pomóc a musiałabym wydać 160 zł,
to jest ginekolog.
B: No właśnie to była następne pytanie, jak to jest na przykład z dostosowaniem gabinetu?
R: No mówiłam już, ogólnie bardzo dobrze. Bardzo konkretna pani doktor, teraz mam problemy takie,
że muszę chodzić (Anna).

Respondentki nie mają też żadnego problemu z dostępem do środków antykoncepcyjnych.
Niewidoma Dagmara, które od wielu lat jest w stałym związku, korzysta z usług prywatnego
lekarza ginekologa, który dodatkowo pomaga jej dobrać odpowiednie do jej stanu zdrowia
pigułki antykoncepcyjne.
Ja do ginekologa chodzę prywatnie. Nie mam absolutnie najmniejszego problemu. Dzwonię, umawiam
się na termin i tam nawet chodzę bez Pawła, bo mnie znają, już tam chodzę ładnych parę lat. Zawsze
pani z recepcji prowadzi mnie do gabinetu, pani pielęgniarka mi się pomaga rozebrać i ubrać, pokaże
gdzie coś położyć. Lekarz też jest bardzo w porządku, mówi mi zawsze co robi. Tutaj absolutnie nie
mogę narzekać. Ja przykładam dużą wagę to tego, bo cała ta antykoncepcja i tak dalej. Przy cukrzycy
też są czasem takie kobiece problemy. Akurat mi się udało takiego lekarza znaleźć (Dagmara).

ZWIĄZKI INTYMNE
Wszystkie z rozmówczyń miały doświadczenia w związkach z mężczyznami. W trakcie
przeprowadzania badań sześć respondentek było w stałym związku, w tym dwie w związku
małżeńskim. Część respondentek opisywała swoje doświadczenia w związkach jako stosunkowo
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trudne, a proces dojrzewania do akceptacji samej siebie i swoich potrzeb jako kobiety, jako
bardzo długi i skomplikowany:
Ja nie raz sobie myślałam i to była moja obawa, że faceci nie traktują mnie jak kobietę, takiej no … po
prostu kobiety, tylko, jako taką osobę aseksualną, taką bezpłciową i to jest przykre i to bardzo boli.
Albo często mam taki kompleks i tkwi we mnie takie myślenie, że facet, który widzi nigdy nie chciałby
się związać z kobietą niewidomą, że faceci nie mają takiej wrażliwości i że ja będę skazana na związek
z osobą niewidomą, chcę czy nie chcę (Kornelia)ł
Myślę, że to jest dość poważny problem, bo jeśli chodzi o relacje damsko męskie, albo inne, bo też jest
taka możliwość, to w tych relacjach ważne jest poczucie własnej wartości i to jest taka baza, na której
się buduje związki i mi się wydaje, że osoby z niepełnosprawnościami mają zaburzone to poczucie
własnej wartości na wielu płaszczyznach i przez to, to się odbija w ich relacjach, czy to z kobietami czy
z mężczyznami (Iwona).

MACIERZYŃSTWO
Problematyczna jest kwestia macierzyństwa. Tylko jedna respondentka, słabowidząca,
posiada dzieci. Reszta rozmówczyń nie może mieć dzieci z przyczyn medycznych lub obawia się
bycia matką z powodu niepełnosprawności. Dagmara, niewidoma, wyraziła kilka obaw
dotyczących posiadania dziecka:
Jeśli chodzi ogólnie to jest to ciężki orzech do zgryzienia, bo w naszym kraju nie ma takiej instytucji,
która by pomagała takim kobietom w wychowywaniu dzieci, nie mam na myśli uczenie, co dziecku
wolno a co nie, tylko takie techniczne (Dagmara).
Przez pierwsze trzy lata musi być ktoś widzący, nie ważne czy to jest ktoś z rodziny czy ktoś obcy,
płatny, ale musi ktoś być (Dagmara).
Chciałabym, ale przez to, że nie ma kto pomóc, bo mi mama nie pomoże, bo pracuje, a poza tym nie
mieszka ze mną. Więc to jest nierealne na razie. A też nie zarabiam aż tyle, żebym mogła zatrudnić
osobę na przychodne, że przychodzi rano i wychodzi po południu (Dagmara).

Główną obawą jest brak pomocy w zaopiekowaniu się dzieckiem w pierwszych kilku
latach życia. Respondentki nie wspominały o roli partnera w wychowywaniu dziecka.
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Kiedyś chciałam mieć dziecko, aczkolwiek przeszło mi to szybciutko, ponieważ boję się, że trafię na
kogoś, kto mi nie pomoże z tym, a sama sobie nie poradzę z malutkim dzieckiem i przestało mi to już w
ogóle… odeszło to ode mnie siłą rzeczy (Katarzyna).

Macierzyństwo jest dla nich bardzo indywidualną kwestią wynikającą z ich płci
biologicznej, a niepełnosprawność wzroku jest olbrzymią przeszkodą na drodze do zrealizowania
tej potrzeby bycia matką. Z drugiej strony zauważyły, że istnieją rozwiązania, które mogłyby
ułatwić kobiecie z niepełnosprawnością wzroku posiadanie dziecka. Jedną z sugestii są szkolenia
dla kobiet, podczas których kobiety z niepełnosprawnością wzorku dowiedzą się jak opiekować
się dzieckiem:
Może jakieś szkolenia, co robić, żeby wszystko trzymać jak najdalej od dziecka i tak sobie
zorganizować pracę, żeby dziecko zawsze było w bezpiecznym miejscu, nie wiem (Iwona).

Jedna z respondentek z powodów medycznych nie może posiadać dziecka. Jej alternatywną
strategią zrealizowania potrzeby macierzyństwa jest adopcja:
Zawsze chciałam mieć dzieci, chciałam adoptować dziecko z racji tego, że sama nie mogę ich mieć i
też tak los chciał, że zetknął mnie z Tomkiem, który ma chorobę genetyczna, którą dziecko może
odziedziczyć, więc może dobrze, że żeśmy się spotkali. Ale też jest trudność żeby kobieta
z niepełnosprawnością i jeszcze facet zaadoptowali, ja bym chciała żeby się też w tym względzie
zmieniło (Joanna);
Mogłabym pójść na coś takiego jak pracowałam w domu dziecka przez trzy lata to były takie rodziny
zaprzyjaźnione z tymi dziećmi, raz na jakiś czas brały takie dzieci na weekend czy na wakacje.
Chciałabym mieć takie zaprzyjaźnione dziecko (Joanna).

Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością jest w pewnym stopniu konstruowane
społecznie. Kiedy postrzega się niepełnosprawność wzroku, jako cechę definiującą kobietę
społecznie, neguje się jej potrzeby. Także potrzebę cielesnej przyjemności, posiadania
partnera/partnerki czy bycia matką. Jeśli niepełnosprawność ulegnie redefinicji z cechy, która
determinuje sytuację życiową jednostki, na jedną z wielu cech danej osoby, integracja osób
z niepełnosprawnościami będzie łatwiejsza. Respondentki wiedzą czego potrzebują, należy
stworzyć przestrzeń, w której będą czuły się słyszane i szanowane. Tylko wtedy możliwa będzie
stworzenie systemu, który ułatwi kobietom z niepełnosprawnością wzroku podjęcie decyzji
o posiadaniu dziecka.
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SYTUACJA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU
Zapewnienie kobietom i dziewczętom, w szczególności tym, które nie są w pełni sprawne
fizycznie, rzetelnej i całościowej wiedzy dotyczącej ich seksualności powinno być postrzegane
nie tylko jako ich prawo, ale również jako jeden z najważniejszych elementów w trakcie
przygotowywania programów edukacyjnych. Właściwa edukacja seksualna pozwoliłaby nie tylko
na zdobycie wiedzy dotyczącej własnej seksualności i cielesności, ale także mogłaby przyczynić
się do bardziej świadomych wyborów podejmowanych na polu aktywności seksualnej
w przyszłości. Przemilczanie sfery seksualności oraz marginalizowanie jej działa na niekorzyść
kobiet z niepełnosprawnościami. Funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy i uprzedzenia mogą
mieć wpływ na samoocenę badanych kobiet oraz na decyzje dotyczące prokreacji i aktywności
seksualnej. Jak wynika z wypowiedzi naszych rozmówczyń sfera seksualności jest obszarem
w procesie wychowawczym często ignorowanym. Badane kobiety zapytane skąd biorą wiedzę
z tego zakresu nigdy nie wymieniły placówki oświatowej jako miejsca jej zdobycia. Oznacza to,
że system edukacji nie jest wystarczająco przygotowany do uświadamiania dziewcząt w tym
obszarze. Przyczyn owego stanu rzeczy można dopatrywać się w ideologizacji środowiska
pedagogicznego, wpływie moralności katolickiej na system oświaty, oraz w utrzymującym się
w społeczeństwie postrzeganiu seksualności jako sprawy całkowicie prywatnej. Kwestia braku
rzetelnej i obiektywnej edukacji seksualnej nie jest jednak problemem wyłącznie współczesnych
kobiet, ale również wcześniejszych pokoleń. Tylko jedna z badanych przez nas kobiet wspomina,
iż kwestie cyklu menstruacyjnego próbowała jednokrotnie podjąć jej matka za wcześniejszą
namową lekarki. Wiedza na temat seksualności czerpana jest zatem głównie od rówieśników,
z czasopism, a w przypadku kobiet młodszych i z większymi zasobami materialnymi z Internetu.
Personel medyczny, a zwłaszcza ginekolodzy i ginekolożki nie są wymieniane jako osoby, od
których można uzyskać informacje dotyczące własnej seksualności ani posiadanych w tym
zakresie praw. Przyczyn owego stanu rzeczy można poszukiwać w powszechnym skupianiu się
na niepełnosprawności danej osoby niż jej płci oraz stereotypowym myśleniu przejawiającym się
w przekonaniu o braku aktywności seksualnej kobiet z niepełnosprawnością ruchu. Silne
tabuizowanie seksualności wśród lekarzy i pacjentek obrazuje wypowiedź Pani Gabrieli:
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Nawet no właśnie wtedy piętnaście lat temu wyglądało to tak, że przyszła ta pani ginekolog i mnie
zbadałam. Dała tam jakąś maść, czopki coś w tym stylu i koniec. Nie było żadnej rozmowy ani
zapytania. No bo wiadomo dla mnie to było krępujące (Gabriela).

Podobne doświadczenia posiadała inna z naszych rozmówczyń:
Byłam raz u kobiety ginekologa i ona coś mi powiedziała ja zapytałam ją o coś dotyczącego badań i
mojego zdrowia a ona mi powiedziała „a po co to pani wiedzieć?” i już ją więcej do niej nie poszłam.
Taka była opryskliwa, nie wiem może dlatego że jestem niepełnosprawna, miała takie podejście
olewająco-opryskliwe, może myślała, że u mnie nic się nie dzieje w tym temacie (Karolina).

Powyższe przykłady świadczą o występującym wśród kobiet z niepełnosprawnościami
ruchu przekonaniu o nie spełnianiu przez lekarzy i lekarki ginekologów ich oczekiwań, zarówno
pod względem świadczonej opieki, jak i badań profilaktycznych. Innym problemem
pojawiającym się przy omawianiu świadczonej opieki zdrowotnej jest niedostosowanie
gabinetów do potrzeb kobiet z niepełnosprawnością ruchu:
(...) biorą mnie do innych gabinetów, jak raz robiłam badania piersi to musieli mnie do innego
gabinetu dać (Dorota);
Ja miałam do badania cytologicznego, ale powiedziałam że jestem na wózku, no to powiedzieli że nie
bo nie jest przystosowane. Mammografię robiłam na wózku, pani mówiła że będą trudności ale córka
ze mną pojechała i tak jakoś to obniżyli że dałam radę (Magdalena).

Obowiązek informowania, a także edukacji seksualnej przejmują coraz częściej
organizacje pozarządowe, które w ramach organizowanych obozów i warsztatów poruszają ową
problematykę:
(…) opowiadał, że jak są te obozy z tej właśnie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji są właśnie te tematy
podejmowane, nie wiem czy na wszystkich obozach ale on mówił właśnie, że są takie tematy
podejmowane. I z tego też pewnie takie osoby czerpią jakąś tam wiedze. Ale tak w codziennym życiu to
jest ciężko (Gabriela).

Ważne zatem jest zwrócenie uwagi na konieczność edukacji seksualnej już na wczesnych etapach
życia, aby uniknąć negatywnych konsekwencji niewiedzy w dalszym życiu.
Kwestią niezwykle istotną pozostają także zachowania i postawy osób z najbliższego
otoczenia rodzinnego kobiet z niepełnosprawnościami, które izolując je w domach lub
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środowiskach lokalnych przyczyniają się do braku posiadania przez nie obiektywnej wiedzy
seksualnej. Brak dostępu do informacji lub przekazywanie mylnego światopoglądu w owym
obszarze może powodować większe ryzyko zajścia w niechcianą ciążę czy zarażenia się chorobą
przenoszoną drogą płciową. Przekazywane w domu czy otrzymywane od społeczeństwa, często
błędne i naznaczone stereotypem, sygnały dotyczące posiadanych praw seksualnych
i reprodukcyjnych zaburzają nie tylko własną identyfikację co do możliwości podejmowanych w
przyszłości ról rodzinnych, ale także mogą powodować, iż wchodzenie w intymne związki,
współżycie seksualne a w ramach owych ewentualne plany prokreacyjne nie są umieszczane
w kręgu życiowych zainteresowań kobiet z niepełnosprawnościami. Swoista kumulacja
wykluczeń, która dotyka te kobiety przejawia się właśnie na styku sfery płciowej i sfery
sprawnościowej, co zostanie pokazane w kolejnych akapitach.
Większość naszych rozmówczyń nie posiada obecnie partnera. Dwie z nich zakończyły
wcześniej sformalizowane związki i opiekują się urodzonymi w czasie ich trwania dziećmi.
Pozostałe cztery kobiety pozostają w związku małżeńskim lub w konkubinacie. Wśród
wypowiedzi kobiet z niepełnosprawnością ruchu pojawiają się obawy przed wchodzeniem
w relacje intymno-emocjonalne ze względu na wcześniejsze negatywne doświadczenia
(porzucanie ich przez poprzednich parterów) oraz ze względu na trudności związane
z postrzeganiem własnej atrakcyjności fizycznej. Pani Paula po wcześniejszym nieudanym
związku podchodzi do owych kwestii z pewną dozą rezerwy:
Nie mam nikogo, ale stwierdziłam, że jak mam się z kimś na siłę łączyć i potem się męczyć to wolę
poczekać. Bo teraz w dzisiejszych czasach ciężko jest trafić na kogoś normalnego. (...) Miałam. Dwa
lata to trwało. Ł. był z K. [nazwa miejscowości], no ale wyszło jak wyszło. Po dwóch latach, (…)
napisał mi tylko SMS-a dziękuję i przepraszam za wszystko. W ogóle w oczy że koniec. Ja nie miałam
do niego pretensji że mnie zostawił. Tylko że to zrobił w taki sposób, że nie powiedział mi w oczy
„[Paula] nic z tego nie będzie”, a nie że mnie tak zostawił. Strasznie mi było przykro, miałam depresję
… i tak też mi to trochę samoocenę zniszczyło, że coś jest nie tak ze mną, obwiniałam siebie (Paula).

Niepełnosprawność często bywa przyczyną odrzucenia przez płeć przeciwną, a co za tym
idzie zaniżenia samooceny i poczucia atrakcyjności fizycznej:
Raz w życiu mi chłopak powiedział „wiesz co jesteś ładna, fajna i masz wszystko ale wiesz ta twoja
choroba” (Paula).
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Pani Karolina opisuje to w kategoriach poczucia bycia inną i gorszą:
(...) czułam się taka inna. Taka brzydsza, nieatrakcyjna, że chłopcy się mną nie interesują. To było dla
mnie trudne jak dziewczyny miały chłopaków, czy się z kimś spotykały, różne znajomości, to mi
najczęściej było przykro, bo też chciałam (Karolina).

Stosunek do własnego ciała oraz jego postrzeganie przez innych posiada niebagatelny
wpływ na poczucie atrakcyjności, jak pokazuje to przykład pani Katarzyny:
Oboje mamy blizny, bo on był ze mną w tym wypadku, tylko ja mam je praktycznie wszędzie, z przodu,
z tyłu, z boku, mam je trochę. To jest na pewno trudne, szczególnie dla kobiet. Bo jak on mówi o
swoich bliznach to jest dla niego jak atut po wojnie, a dla mnie blizny są stygmatem (Katarzyna).

Ostatnia z przytoczonych wypowiedzi może zostać zinterpretowana także w kwestiach
identyfikacji genderowej. Podczas gdy w przypadku mężczyzn możliwa jest kompensacja
atrakcyjności fizycznej poprzez symboliczne i psychiczne dodanie wartości trudności z jakimi
przyszło się owemu mężczyźnie zmierzyć, w przypadku kobiet posiadana dysfunkcja i jej oznaki
występujące na ciele mogą pogłębiać jej poczucie wykluczenia z ogólnie przyjętych modeli
kobiecości, co w konsekwencji może prowadzić do większego tłumienia ich potrzeb seksualnych
ze względu na poczucie wstydu.
Jak pokazuje powyższa analiza kwestia seksualności i atrakcyjności dla badanych kobiet
z niepełnoprawnością ruchu jest niezwykle ważna i silnie skorelowana zarówno z płcią jak
i niepełnosprawnością.

Perfekcyjność

ciała,

jego

wyidealizowanie

ale

także

jego

hiperseksualizacja w środkach masowego przekazu i w społeczeństwie mogą negatywnie
wpływać na sposób postrzegania własnej osoby i jej oceny. Zaburzenia wynikające ze
sprzeczności w obrazie osoby własnej a modelami atrakcyjności fizycznej dominującymi we
współczesnych społeczeństwach rozwiniętych lub rozwijających się, co więcej, często łączące się
z koniecznością wyboru sposobu identyfikacji w oparciu o pryzmat płci albo posiadanej
niepełnosprawności mogą prowadzić do trudności natury psychologicznej i społecznej.
W obszarze kontaktów społecznych istotny okazuje się także stosunek osób, z którymi
osoby niepełnosprawne mają styczność, a które to dość powszechnie ignorują potrzeby
emocjonalne i seksualne kobiet z niepełnosprawnościami. Ilustrację owego wniosku
przedstawiono poniżej:
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W mojej rodzinie nigdy ten temat nie był poruszany, innych dziewczyn się pytali, a kiedy wyjdziesz za
mąż, kiedy jakieś dzieci, u mnie nie było czegoś takiego. Ja mam takie wrażenie, że moja rodzina
uważała, że mnie ten temat nie dotyczy i że nie można go poruszać bo mi będzie przykro. (...) mi się
wydaje że moja rodzina czy ludzie ode mnie z pracy, albo ludzie którzy mnie mijają na ulicy nie łączą
ze mną, czy nie łączy się z osobami niepełnosprawnymi kwestii życia seksualnego czy współżycia,
posiadania partnera (Karolina);
(…) pełnosprawni ludzie, nie wiedzą, że osoba niepełnosprawna ma potrzeby seksualne, że chce
założyć rodzinę (Edyta);
(..) No na przykład u mnie na dzień dzisiejszy się wielu osobom bardzo nie podoba, że ja jestem z kimś.
To jest w ogóle, obrywa się mi tam wiele różnych epitetów i tak dalej. Niestety. No bo że jestem na
wózku to po co mi a to a tamto (…) (Gabriela).

Pogląd o aseksualności kobiet z niepełnosprawnościami wydaje się być powszechny.
Przekonania i uprzedzenia wynikające z błędnego poglądu dotyczącego potrzeb i pragnień
seksualnych i prokreacyjnych osób z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie kobiet prowadzi
do ich nierównego traktowania. Kobiety pragnące realizować swoje plany prokreacyjne spotykają
się z negatywnymi reakcjami zarówno ze strony personelu medycznego, jak i najbliższego
otoczenia, które projektuje na nie swoje obawy związane z niepodołaniem obowiązkom jakie
niesie ze sobą macierzyństwo, wchodzenie w role opiekuńcze i wychowawcze:
(...) mówi mi „nie no nie poradzisz sobie, jak z takim dzieckiem” ja sobie myślę że z wieloma rzeczami
w swoim życiu miałam sobie nie poradzić a sobie poradziłam. Fakt że to jest drugi człowiek, to mnie
przeraża że to jest odpowiedzialność na całe życie i z moim poczuciem kontrolni no to … dziecko to
jest coś co jest totalnie poza kontrolą, bo to pewnie byłoby trudne, ale mam jakieś takie swoje uczucia
że chciałabym spełnić się w tej roli i jakoś siebie wiedzę w tej roli z jednej strony, ale boję się tego i
podchodzę do tego z takim sceptycyzmem (...) (Karolina).

Widoczna u pani Karoliny ambiwalencja co do możliwości podjęcia ról macierzyńskich może
mieć swoje przyczyny również w posiadanych dysfunkcjach:
(...) najbardziej bym się bała takich kwestii technicznych, bo wiadomo, mam niesprawną prawą rękę,
są różne rozwiązania i książki i bardzo chętnie czytam taką tematykę, ale tam czasami widziałam
moich znajomych które są matkami a są niepełnosprawne i z tego co widziałam to całą opiekę nad tym
dzieckiem przyjmują rodzice tej kobiety, to mi nie o to chodzi, tak nie chcę. Chciałbym wiedzieć , że
mam dom i mam obok siebie tego człowieka na którego mogę liczyć, nawet jeśli miałabym z tym
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dzieckiem jechać do lekarza to jakieś rozwiązanie bym znalazła. Najbardziej bym się bała podnoszenia
tego dziecka. Bo u mnie najgorsze są zachwiania równowagi i wydaje mi się że z tego powodu to by
było wysoce niewskazane. Bo ja nie podniosę dziecka na ulicy, nie wyciągnę go z łóżeczka, a przecież
takie dziecko jest żywe, płacze czy coś, na pewno są jakieś rozwiązania ale muszę brać pod uwagę
rzeczy których na pewno nie zrobię o to jest strasznie trudne, bo … z jednej strony by się tego chciało,
tak w środku , no ale z drugiej strony … nie wiadomo jakby to było (Karolina).

Nastawienie

personelu

medycznego

do

kwestii

rodzicielstwa

kobiet

z niepełnosprawnością ruchu również pozostawia wiele do życzenia:
Rozmówczyni: (...) ja się spotkałam z taką sytuacją jak pracowałam w przychodni, że osoby ze służby
zdrowia miały pretensje do kobiety na wózku że jeszcze w ciążę zaszła i chce dziecko urodzić.
Badaczka: Że chce?
Rozmówczyni: Że w ciąże zaszła i chce urodzić i prosi o dostanie się do lekarza i jest na wózku i w
ciąży, „zamiast dbać o siebie bo jest na wózku to jeszcze się jej ciąży zachciało” jak usłyszałam taki
tekst od koleżanki pielęgniarki to była zszokowana, zamiast pomóc, bo wiadomo że do ciężarnej się
inaczej podchodzi, bo w ciąży się nie jest całe życie, ma wahania nastrojów, martwi się czy dziecko się
urodzi zdrowe, a taka kobieta ma dwa razy więcej obaw w głowie niż normalna…(Renata).

Kobiety z niepełnosprawnością ruchu nawet jeśli uważają, iż ich stan zdrowia nie jest
przeszkodą w urodzeniu dziecka, to jednak nie wyobrażają sobie jego wychowania bez pomocy
osób trzecich, w postaci partnera lub rodziny. Wsparcie pracowników służb medycznych także
może

okazać

się

dobrą

praktyką.

Dystans

okazywany

w

stosunku

do

kobiet

z niepełnosprawnością w przypadku wchodzenia przez nie w role macierzyńskie może wynikać
z braku wiedzy na temat właściwego postępowania w kontakcie z taką osobą. Dystans ów można
zniwelować poprzez odpowiednie szkolenia.
Kwestią poruszaną co prawda pod koniec tej części analizy, jednak nie mniej istotną
pozostają bariery ekonomiczne z którymi stykają się matki posiadające dysfunkcje narządu
ruchu. Brak aktywności na ryku pracy oraz towarzysząca temu niewystarczająca pomoc
finansowa ze strony państwa pogłębiają wykluczenie owych kobiet i ich dzieci. Istniejące
systemy wsparcia, wydaje się, nie rozpoznają ich szczególnych potrzeb lub okazują się dla nich
niewystarczające:
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Dużo rzeczy muszę sobie załatwić sama, książki zamawiam dla R. przez telefon i na obniżki muszę
czekać, żebym coś mogła kupić, bo ja mam 800 zł renciny i wszystko muszę z tego zapłacić, gaz prąd,
wodę (Dorota).

Gwoli podsumowania należy zaznaczyć, iż kwestią priorytetową pozostaje niwelowanie
konsekwencji istniejących stereotypów i uprzedzeń względem kobiet z niepełnosprawnością
ruchu, które mogą powodować ich dyskryminację nie tylko w sferze seksualnej, ale także na
wielu obszarach życia społecznego, jak wynika zarówno z analizy powyższej, jak i analiz
przytoczonych przy omawianiu poprzednich obszarów. Dyskryminacja w dużej mierze wynika
z braku edukacji seksualnej. Domniemanie o aseksualności kobiet z niepełnosprawnością,
o niemożności wypełnienia ról i sprostania obowiązkom, jakie wiążą się z wchodzeniem w role
partnerek, żon czy matek, często prowadzi do ich izolacji, oraz zatajania informacji dotyczących
ich życia seksualnego i prokreacji. Podejmowanie z kolei mimo trudności, ról rodzinnych,
opiekuńczych i wychowawczych czasami spotyka się z negatywnymi reakcjami płynącymi
z dalszego i bliższego otoczenia. Zaskakujący wydaje się zwłaszcza brak wrażliwości
i przygotowania w tym zakresie personelu medycznego. Ponadto, ignorowanie potrzeb, pragnień,
aspiracji związanych z wyborem partnera seksualnego, wchodzeniem w role rodzinne, oraz
utrudniony dostęp do kompleksowej opieki ginekologicznej stanowią przykłady naruszeń praw
kobiet z niepełnosprawnościami.
PPRZEMOC WOBEC KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami jest obecnie jednym
z najważniejszych tematów podejmowanych przez organizacje i instytucje działające na rzecz
kobiet z niepełnosprawnościami (np. European Disability Forum, International Network of
Women with Disabilities INWWD, CERMI). Wagę zjawiska poświadczają międzynarodowe
badania, np. amerykańskie analizy prowadzone wśród 200 kobiet z niepełnosprawnościami
pokazują, że aż 67% z nich doświadczyło różnych form przemocy, a 53% z nich doznało
przemocy seksualnej (Powers i inni 2009). Niestety w Polsce nie ma rzetelnych danych
dotyczących tego zjawiska.
Szczególne narażenie kobiet z niepełnosprawnościami na przemoc jest związane
z nakładaniem się czynników płci i niepełnosprawności. Jak pokazują ogólnopolskie badania,
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kobiety w ogóle stanowią zdecydowaną większość ofiar przemocy w rodzinie, szczególnie jeśli
chodzi o przemoc seksualną (tutaj wskaźnik wynosi 90%) (por. OBOP 2010). Z drugiej strony
społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnościami jako słabszych i niedecyzyjnych,
ograniczenia fizyczne wynikające z niepełnosprawności oraz zwiększona zależność od innych
osób (rodziny, asystentów) sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami częściej padają ofiarą
przemocy niż osoby pełnosprawne, co pokazują badania prowadzone przez World Health
Organization (por. Huges i inni 2012). Trzeba podkreślić, że specyfika przemocy wobec kobiet
z niepełnosprawnościami jest bardziej złożona,

dodatkowo narażone są one na przemoc

w instytucjach pomocowych (np. DPSach), a sprawcami poza rodziną mogą być również ich
asystenci i opiekunowie (Nixon 2006). Co więcej, niepełnosprawność często powoduje
zwiększoną zależność ofiary od sprawcy, przejawiającą się nie tylko w sferze emocjonalnej
i ekonomicznej, ale dotyczącą także potrzeb fizjologicznych czy związanych z przemieszczaniem
się. Uzależnienie i asymetryczność pozycji pomiędzy sprawcą a ofiarą przemocy wzmacnia
nierzadko

mniejsza

możliwość

obrony

ze

względu

na

ograniczenia

związane

z niepełnosprawnością. Dodatkowo pojawiającymi się barierami są obawy przed byciem
pozostawioną bez opieki i niezbędnej pomocy, jeżeli sprawca przemocy jest jednocześnie osobą
takie wsparcie oferującą, strach przed zamknięciem w ośrodku wbrew własnej woli,
zaniechaniem udzielenia koniecznego do życia wsparcia lub otrzymaniem jeszcze gorszej
pomocy niż dotychczasowa, a także przed odebraniem dzieci, bądź pozostawieniem samej z
dziećmi (por. Saxton 2001, INWWD, Human Rights Council 2011, European Disability Forum).
Kolejnym problemem są ograniczenia komunikacyjne, zwłaszcza związane bezpośrednio
z niepełnosprawnością np. w przypadku osób Głuchych, ale także trudności w zgłaszaniu
przemocy ze względu na niedostosowanie sposobów powiadamiania odpowiednich służb
np. policji. Czynnikiem wzmacniającym utrudnienia komunikacyjne może być również izolacja
związana z przebywaniem w instytucjach (por. European Disability Forum 2011; Human Rights
Council 2011). O specyfice przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami w znaczącym
stopniu decyduje także ich zmarginalizowana pozycja w społeczeństwie i pomijanie ich
doświadczeń, zarówno w odniesieniu do ogółu kobiet, jak i wśród ogółu osób
z niepełnosprawnościami, co skutkuje niewidzialnością zjawiska przemocy wobec nich,
a w konsekwencji prowadzi do niewidzialności opresorów i uniknięcia przez nich osądzenia
i kary. Czynnikami sprzyjającymi tej sytuacji jest niska świadomość społeczna dotycząca
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specyfiki doświadczenia kobiet z niepełnosprawnościami i ich narażenia na przemoc, także
wśród

członków rodziny, brak wiedzy jak reagować w sytuacjach przemocy oraz

rozpowszechnione przekonanie, że takie sprawy powinna rozwiązywać pomoc społeczna. Nie
bez

znaczenia

w

tym

kontekście

pozostaje

tabuizowanie

seksualności

kobiet

z niepełnosprawnościami, mające miejsce zarówno w odniesieniu do ich własnej tożsamości,
obrazu siebie i swoich granic, jak i występujące w szerszej przestrzeni społecznej, w której osoby
z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza kobiety, postrzegane są jako aseksualne – ich płeć
w obliczu posiadania niepełnosprawności znika, jest niejako unieważniana. W sytuacjach
związanych z doświadczaniem przemocy seksualnej taka luka w dyskursie staje się przyczyną
z jednej strony nieuświadamiania sobie „przemocowości” sytuacji przez same kobiety
i zaniechaniem przez nie reakcji, z drugiej, brakiem narzędzi do zinterpretowania tej sytuacji jako
wymagającej reakcji w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym. Sytuacje te są dodatkowo
wzmacniane

przez

mechanizmy

społecznej

socjalizacji

do

bierności

kobiet

z niepełnosprawnościami, brak odpowiedniej edukacji seksualnej oraz niska świadomość
własnych praw (por. INWWD 2010, Król, Migalska 2012).
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Specyfika przemocy interpersonalnej wobec kobiet z
niepełnosprawnościami

Zwiększona zależność ofiary od
sprawcy
•zależność opiera się na
potrzebach emocjonalnych,
ekonomicznych, ale również
fizjologicznych i mobilności, a
czasem przebywaniu w jednej
instytucji
•mniejsza możliwość obrony
•konieczność wsparcia inne osoby
w sytuacji chęci zerwania
przemocowej relacji
•strach przed zamknięciem w
ośrodku
•obawa, że w odwecie obniży się
jakość udzielanej pomocy
•obawa przed utratą
dotychczasowej pomocy
•strach przed odebraniem dzieci,
lub zostaniem samą z dziećmi
•strach przed wykonaniem
czegokolwiek co nasili agresję

Ograniczona
możliwość
komunikacji

Czynniki związane z otoczeniem
społecznym

•postrzeganie kobiet z niepełnosrawnościami
jako pasywnych
•w trakcie doświadczania
•socjalizacja do bierności
przemocy
•tabuizowanie seksualności, ograniczony
•trudność w zgłoszeniu
dostęp do edukacji seksualnej
np. niedostępność służb
takich jak policja,
•niewidoczność i niekaralność tych, którzy
niedostępny transport
stosują taką przemoc
•brak informacji w
•niski stopień rozpoznania sytuacji
dostępnych formatach
przemocowych przez bliskich, którzy
dotyczących sposobów
uważają, że są to sytuacje typowe dla
postępowania w
niepełnosprawności
sytuacjach przemocy
•niska świadomość swoich praw i
(także procedur
rozpoznawalności sytuacji przemocy
wewnątrz instytucji)
•stereotyp, że kobiety z
•izolacja lub uzależnienie
niepełnosprawnościami nie są zdolne do
od instytucji, która nie
relacji intymnych, co uniemożliwi oskarżenia
posiada jasnych procedur •uznanie, że sprawy przemocy powinny zostać
zgłaszania przemocy
rozwiązane jedynie przez pomoc społeczna

Tabela 4 Specyfika przemocy interpersonalnej wobec kobiet z niepełnosprawnościami opracowane na
podstawie INWWD 2010, EDF 2011, Human Rights Council 2011
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Przemoc psychiczna
•Przemoc werbalna
•Ośmieszanie
•Infantylizowanie
•Grożenie użyciem przemocy fizycznej
•Straszenie opuszczeniem
•Zbyt duża kontrola: np. zakaz komunikowania sie z rodziną i bliskimi, zakaz używania
telefonu (zwłaszcza w w ośrodkach)
•Celowe zaniedbanie, ignorowanie, grożenie że zaniedba się dzieci lub zwierzęta
•Stwarzanie lub prowokowanie sytuacji w których kobieta wyląda na agresywną lub
niekompetentą, aby spowodować zamknięcie w ośrodku
•nazywanie złości lub aktów samoobrony czy stanowczości zachowaniem przejawiającym
chorobę psychiczną.
Przemoc fizyczna
•Celowe pozostawianie w dyskomforcie, bądź kłopotliwej, żenującej sytuacji przez długi czas
•Przymusowa izolacja
•Ograniczanie możliwości poruszania się
•Przymusowe podawanie leków
•Wstrzymywanie podawania lekarstw, pomocy medycznych lub przedmiotów
umożliwiających poruszanie się
Przemoc ekonomiczna
•Kupowanie prywatnych rzeczy opiekuna za pieniądze osoby z niepełnosprawnością bez jej
zgody
Przemoc seksualna
•Gwałt , w tym w bliskich relacjach i związkach
•Przymusowe aborcje
•Molestowanie seksualne
•Wymuszanie stosunku seksualnego
•Niechciane komentarze w kontkście seksualnym

Tabela 5: Specyfika przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami opracowana na podstawie INWWD
2011

Międzynarodowa
charakterystyczne

formy

sieć

kobiet

przemocy,

z
na

niepełnosprawnościami
którą

są

INWWD

szczególnie

przedstawia

narażone

kobiety

z niepełnosprawnościami. Dotyczą one zarówno przemocy ekonomicznej, psychicznej, fizycznej
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jak i seksualnej. Lista nie wyczerpuje stosowanych form przemocy i jest przedstawiona w tabeli
5.
Jak zostało zaznaczone na wstępie, kobiety z niepełnosprawnościami z wielu powodów
doświadczają również barier w reagowaniu na sytuacje przemocy. Pierwszym z utrudnieniem jest
ograniczony dostęp do informacji na temat tego w jaki sposób reagować, jak otrzymać pomoc,
ponieważ rzadko bądź wcale informacje te są rozpowszechniane w dostosowanych dla nich
formatach (dotyczy to kobiet z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu). Dodatkowo istnieją
obawy przed stygmatyzacją, nieuznaniem zeznań, zwłaszcza – ze względu na tabu seksualności
osób z niepełnosprawnościami - dotyczące sytuacji przemocy seksualnej, oraz nierozpoznanie
danego zachowania jako przemoc przez samą osobę bądź jej najbliższe otoczenie (por. Powers
i inni 2009; Parkinson i Dowse 2007; Król Migalska 2012).
PRZEMOC WOBEC KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ŚWIETLE
PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
Badanie tematu przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami jest zadaniem
szczególnie trudnym ze względu na ogromną tabuizację zjawiska przemocy pojawiającej się
w przestrzeniach prywatnych w ogóle, a w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami
w szczególności. Wymaga zatem starannie opracowanej metodologii i odpowiedniego doboru
próby. W naszych badaniach udało nam się jedynie w niewielkim stopniu poruszyć ten temat
i przejawiał się on w bardzo zróżnicowany sposób. W kilku narracjach pojawił się wprost opis
doświadczonej w ciągu życia przemocy, w tym jeden szczególnie ciężki przypadek przemocy
doświadczanej w domu, ze strony rodziny. Z różnych powodów jednak nie wszystkie
respondentki miały gotowość zgłębiać ten temat. Jedną z przypuszczalnych przyczyn mogła być
ogólna obawa przed poruszaniem tego tematu czy brak pełnego zaufania do badaczki. Przemoc
jako temat społecznie tabuizowany często bywa interpretowany jako sprawa prywatna, osobista,
„rodzinna”, ale często też wstydliwa, w związku z pojawieniem się której w toku własnej
biografii kobiety odczuwają poczucie winy czy współodpowiedzialności. Zapytanie o nią
w trakcie wywiadu mogło być dla części uczestniczek niekomfortowym przekroczeniem granic
ich prywatności, a prośba o przytoczenie znanych im doświadczeń innych osób kilkakrotnie
komentowana była stwierdzeniem „to nie moja sprawa”. Warto w tym miejscu również dodać,
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że ważnym czynnikiem było miejsce przeprowadzenia wywiadu i obecność w tym samym
budynku innych osób, nawet jeśli osoby te nie słyszały przebiegu rozmowy. W ustalonej przez
nas metodologii pozostawiałyśmy rozmówczyniom decyzję co do wyboru miejsca wywiadu, ze
względu na ich komfort, a także możliwość przemieszczania się. Część z wywiadów odbywała
się zatem w budynkach zewnętrznych, a część w miejscach zamieszkania rozmówczyń. Wybór
miejsca mógł mieć wpływ na poruszanie tematu przemocy np. w jednym z wywiadów
respondentka przyznała się do tego, że doświadczała przemocy, jednak nie chciała więcej mówić
na ten temat ewidentnie ze względu na obecność w domu (w innym pomieszczeniu) członka
rodziny.
Tak o mężu to nie chcę opowiadać, bo znęcał się nad nami, nie chcę opowiadać bo usłyszy, bo nie
trafiłam dzisiaj, on co drugi dzień chodzi do pracy, ale dziś jest w domu akurat, on raz jest w pracy raz
w domu. Czasami chodzi na nockę, ale dziś jest w domu. Nie chciałabym opowiadać, bo to wszystko
słychać. Nie trafiliśmy dzisiaj. Bo on ma wyrok za znęcanie, dlatego się też zgodziłam na rozwó.
(Dorota, z niepełnosprawnością ruchu).

W innym przypadku kobieta wspomniała o incydencie przemocy, niedookreślając go i nie
nazywając wprost przemocą, a jedynie dając do zrozumienia badaczce że sytuacja związana
z przemocą miała miejsce. W związku z tym w badaniach tej problematyki kluczowe jest
zaprojektowanie odpowiedniej metodologii, która będzie miała charakter procesu, pozwalającego
na zbudowanie zaufania. Szczególne ważne w tym kontekście jest prowadzenie tych badań
w przestrzeni, w której respondentka nie mieszka na co dzień (niezależnie czy jest to dom
rodzinny czy DPS), jednak ze względu na specyfikę badania osób z niepełnosprawnościami nie
zawsze jest to możliwe.
PRZEMOC W RODZINIE
W przeprowadzonych przez nas wywiadach pojawiły się różne formy przemocy, której
doświadczyły respondentki. Po pierwsze była to przemoc psychiczna w rodzinach, która
głównie bazowała na izolowaniu osoby od świata zewnętrznego. Szczególnie wymowna jest
historia Edyty, ktorej odmówiono możliwości kształcenia i zamknięto ją w domu, ograniczając
jakiekolwiek wychodzenie i kontakt ze światem zewnętrznym. Izolowanie i niewypuszczanie
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osoby z domu posunięte było do tego stopnia, że próby interwencji z zewnątrz były przez rodzinę
skutecznie uniemożliwiane:
Jeszcze przy Urzędzie Pracy jakaś komórka dla niepełnosprawnych i nie pamiętam jak te kobiety się
dowiedziały, że ja jestem, i […] one mi pomogły załatwić wózek, bo nie miałam. I one pomogły
załatwić windę, bo to jest dom jednorodzinny, piwnica, parter i piętro i mieszka się na tym piętrze. I
one chciały taką zewnętrzną windę załatwić, bo to duże pieniądze były (ale to właśnie by było to
dofinansowanie i potem trzeba by tylko trochę dołożyć). I rodzice, rodzina się postawili. Nie, bo nie.
No niby ojciec się stawiał, że jakieś techniczne problemy są, ale te panie mówiły, że w innych domach
już takie były, i można zobaczyć jak to wygląda. Ale rodzina stanęła okoniem i nie nie nie. Więc ja nie
mogłam sama z domu wychodzić (Edyta, z niepełnosprawnością ruchu).

W tej historii rozmówczyni wymusiła na rodzinie pozwolenie na wyjście z domu do
szpitala. Charakterystyczne, że dopiero poza środowiskiem rodzinnym poczuła, że jest to wyjście
do innego świata, w którym była odpowiednio traktowana, z godnością i szacunkiem:
[…] wpisałam się do szpitala. To po raz pierwszy po dziesięciu latach wyszłam z domu, bo nigdzie nie
wychodziłam. Taka była ogromna różnica, jak rodzina się do mnie zwracała, też inni traktują mnie jak
małą Edytkę, może nie upośledzoną umysłowo, ale małą. Jak pielęgniarki zwracały się do mnie
mówiąc „pani”, oczekując też ode mnie odpowiedzi, reakcji, ale czułam wyraźną różnicę, teraz jest to
dla mnie normalne (Edyta, z niepełnsoprawnością ruchu).

Przemoc psychiczna w domu opierała się na ignorowaniu potrzeb zdrowia fizycznego
i psychicznego, infantylizacji i odbieraniu podmiotowości. Sytuacja była tym bardziej trudna, że
w domu przemoc stosowana była również wobec innych członków rodziny.
Wobec rodzeństwa była stosowana przemoc fizyczna, matka biła. Wobec mnie nie, nie fizyczna, ale
jakaś taka władczość, my jako sprawni, a ja nie mam nic do gadania. Władczość, że nie liczą się
z moim zdaniem, ze mną, że tak ma być (Edyta, z niepełnosprawnością ruchu).

Rozmówczyni podkreślała, że nadużyciem wobec niej było traktowanie jej jak osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, która posiada duże dysfunkcje i brak kompetencji
społecznych, co nie było zgodne z prawdą (por. Ciaputa, Matlak 2013).
(...) nie lubię, że ludzie z góry zakładają, że jestem upośledzona społecznie, to wtedy nie czuję się
bezpiecznie, może dlatego, że rodzina mnie tak traktowała, to mam lęk, nie wiem jak reagować (Edyta,
z niepełnosprawnością ruchu).

209

Takie przekonanie obecne w domu, gdzie traktowano kobietę z niepełnosprawnością ruchu jako
osobę „upośledzoną umysłowo”, posiadającą niepełnosprawność intelektualną doprowadziło w
końcu do tego, że rozmówczyni żyła w ciągłym strachu przed ubezwłasnowolnieniem jej
przez rodzinę i zupełnym, także prawnym uzależnieniem jej od decyzji członków rodziny.
Rodzina ma taką siłę, taką moc, że ja tego nie przezwyciężę, że nawet jak bym miała kogoś, kto by mi
pomógł, to ja tego nie przeskoczę. Oni tego wprost nie mówili między sobą, że opieka nade mną będzie
na siostrę, oni tak wprost nie mówili, ale ja tego nie chciałam. Rodzice będą coraz starsi, rodzeństwo
własne rodziny, a ja będę zdana na siostrę i warsztaty. Ja się bałam, że oni mnie będą chcieli sądownie
ubezwłasnowolnić, że oni pójdą do lekarza i dostaną zaświadczenie. Bałam się, że siostra będzie
chciała sama to zrobić, ona wiedziała co robi i ja się zaczęłam tego bać. Rodzina robiła za mnie różne
rzeczy, a ja jak coś mówiłam, to traktowali mnie jakbym wtrącała się w nie swoje sprawy. I ja się tak
tego wystraszyłam. Rozmawiałam na warsztatach z panią psycholog, ale oni teoretycznie mogliby
złożyć taki wniosek, i tylko byłaby kwestia, żeby biegły sądowy to mógł ogłosić, że jestem umysłowo
niepełnosprawna, a mogliby, bo byłam sama w domu, więc wcześniej czy później by im się mogło
udać. Siostra podrobiła podpis do PCPR za moimi plecami, wiedziała co robi, i ja się bałam coraz
bardziej. Nawet jak nie ubezwłasnowolnią mnie, to i tak decydują, tak jak to upoważnienie, o tym
nigdy nie mówiliśmy, ale potem dowiedziałam się, że to już dawno było załatwione. Te konflikty tak
narastały, z czasem były coraz większe (Edyta, z niepełnosprawnością ruchu).

Uzależnienie rozmówczyni od rodziny było tak dojmujące, że sprawy jej dotyczące były
przeprowadzone bez jej zgody i wiedzy, za jej plecami, w tym przypadku jednocześnie łamiąc
prawo. Dzięki swojemu uporowi i pomocy uzyskanej z zewnątrz, po wielu trudach rozmówczyni
udało się przenieść do DPS-u ryzykując zupełną utratę kontaktu z rodziną. Była to dla niej bardzo
trudna decyzja, która doprowadziła ją na skraj wyczerpania psychicznego, szczególnie, ze
względu na to, że obawiała się, że osoby nie uwierzą jej jakiej skali przemocy w formie
uprzedmiotowienia i odebrania możliwości samostanowienia doświadczyła.
Rodzina nie wiedziała, że to sama robię. Ja się bałam, że ona [kierowniczka DPSu]mi nie uwierzy, bo
to jest porządna rodzina, nie jakaś melina. Bałam się, że nie uwierzy, ale oni jako instytucja mi mogą
pomóc i czy na pewno chce się wynieść do DPS, bo to nie będzie raj, też będą problemy. Chciały się
upewnić, że ja na pewno tego chcę. To trwało kilka tygodni, miesięcy. [….] Trochę się bałam jak to
będzie, wstanę rano i co? Bo sama byłam cały czas w domu. I one chciały, żebym ja zdała sobie sama
sprawę z tego czy na pewno tego chcę. Ja już nie wierzyłam, że w domu się coś zmieni. Że oni mnie
zniszczą, że ja się poddam. I miałam chwile, że nie zależało mi na życiu, że psychicznie mogę wysiąść.
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Kilka miesięcy, miałam czas, żeby przemyśleć i chciałam zaryzykować (Edyta, z niepełnosprawnością
ruchu).

Historia Edyty stanowi przykład drastycznego zagrożenia podstawowych praw człowieka,
dla których poszanowanie godności, autonomii jednostki i prawa do samostanowienia jest
warunkiem horyzontalnym. W momencie w którym do naruszeń tych praw dochodzi w sferze
prywatnej, w środowisku rodzinnym, to na publicznych instytucjach powołanych do ich ochrony
oraz zapewnienia każdej jednostce możliwości autonomii i rozwoju, spoczywa odpowiedzialność
za zareagowanie w sytuacji zagrożenia tych możliwości. Występowanie mechanizmów
warunkujących

przemoc

z niepełnosprawnościami

w

rodzinie,

uzależnieniem

zwłaszcza
od

w

doświadczanym

otrzymywania

przez

wsparcia,

kobiety

potencjalnym

wyizolowaniem i społeczną alienacją oraz często wyuczoną biernością, wymaga szczególnego
rodzaju monitoringu i uwrażliwienia na tego rodzaju sytuacje powołanych do tego jednostek
i całego otoczenia społecznego kobiet z niepełnosprawnościami, ale także podjęcia w przestrzeni
społecznej

szeregu

działań

przeciwdziałających

przemocy

wobec

kobiet

z niepełnosprawnościami, skierowanych do rodzin.
PRZEMOC W ZWIĄZKACH
Inne przypadki przemocy domowej opisywanej przez rozmówczynie pojawiało się
w kontekście konfliktów w związkach. W obydwu przypadkach

w konsekwencji ich

następstwem były decyzje o rozwodzie. W przypadku jednej z rozmówczyń, Magdaleny,
przyczyną rozwodu było odrzucenie przez partnera od momentu nabycia przez nią
niepełnosprawności.
Mój eks stwierdził że jest piękny i młody i z kaleką nie będzie, niestety, poszedł w siną dal. […] Córka
2 latka miała jak odszedł, 35 lat go nie było. […] A on to sobie jakoś poszedł do pracy, potem wrócił
trochę podpity i zaczął wiercić dziurę we mnie, mówi – a wiesz to tamto, jak to życie nasze będzie
wyglądać. Teściowa też tam robiła złej roboty. Później coraz to ten, przychodził częściej pijany, zaczął
mnie wyzywać, zaczął mnie tego. Powiedziałam mu – jak się nie podoba, to do wiedzenia. No to jak do
widzenia to poszedł. Właśnie tak jest z niepełnosprawnością. Albo on twierdził, że mnie kochał, albo ja
go kochałam za nas dwoje (Magdalena, z niepełnosprawnością ruchu).
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Rozwód nie zakończył zresztą obaw rozmówczyni przed narażeniem na przemoc w momencie
kolejnych kontaktów z byłym partnerem:
bo nie wiem jak by było. Czy by jakiegoś znęcania… nie umiem powiedzieć.. (Magdalena, z
niepełnosprawnością ruchu).

W opowieści innej rozmówczyni kwestia niezrozumienia i nieakceptacji niepełnosprawności ze
strony

partnera

pojawiła

się

dodatkowo

w

odniesieniu

do

nie

wypełniania

w

satysfakcjonującym stopniu roli kobiecej w związku.
Ja chcę mieć teraz spokój bez męża, wychować dziecko, ja potrzebuję teraz spokoju i dlatego też się
zgodziłam na rozwód, do czego ja go potrzebuję? Do niczego, wkurzyłam się, alimenty poszły. Dał mi
tylko alimenty na dziecko. Zły jest, że musi mi tyle kasy na dziecko dawać - 1500 złotych i ja się trzy
lata po sądach ciągałam, bo to za znęcanie była też sprawa i to jest jeszcze nie zamknięte, bo on na
pewno będzie się odwoływał. On apelację robił przy rozwodzie, ale sąd mu nie uznał, to następny sąd
też będzie po mojej stronie. Przecież to nie moja wina, że jestem chora, on się na mnie wyżywał, że nie
posprzątane, że nie ugotowane. W motywacji to napisał, to mu powiedzieli, że przecież jestem
niepełnosprawna, to jak mam mu gotować, sprzątać no i wyszedł w sądzie na głupka i odrzucili mu
apelację. Teraz chcę mieć spokój tylko, bo psychicznie już nie wytrzymywałam. […] Teraz jest spokój
bo ma wyrok, siedzi tylko i mieszkamy jakby go nie było, unikamy siebie, on tam siedzi i tu do mnie nie
ma prawa wchodzić i jak do niego nie wjeżdżam. Jak będzie bardzo dokuczał to go wyeksmituję, ale na
razie nie mam powodu (Dorota, z niepełnosprawnością ruchu).

Przytoczona powyżej wypowiedź rozmówczyni pokazuje fundamentalne znaczenie dostosowania
i kompetencji sądów tak, by były w stanie adekwatnie ocenić sytuację, w jakiej znajdują się
kobiety z niepełnosprawnościami. Według autorek 2nd Manifesto… sądownictwo w wielu
krajach ciągle nie jest wystarczająco uwrażliwione na

tę specyfikę. Kobiety – często

niebezpodstawnie – obawiają się zbyt dużej koncentracji sędziów na niepełnosprawności,
stereotypowego postrzegania oraz nieuznania wiarygodności zeznań (por. European Disability
Forum 2011, Król Migalska 2012:99).
Jedną z najdotkliwszych oraz najtrudniejszych do zbadania form przemocy wobec kobiet
z niepełnosprawnościami jest przemoc seksualna.
To była sytuacja z moim byłym chłopakiem, ona miała miejsce… po prostu byliśmy na weselu u mojej
koleżanki, no i po weselu jak gdyby … on bardzo chciał się ze mną kochać a ja nie chciałam… no i jak
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już przyszliśmy na miejsce tam noclegu, to po prostu doszło do niezbyt przyjemnego zdarzenia i to była
jedyna sytuacja, po której poczułam się naprawdę bardzo źle.
B: Co pani wtedy zrobiła, zawiadomiła pani kogoś?
R: Nie (Halina, z niepełnosprawnością wzroku).

Analizując

problematykę

przemocy

seksualnej

dotykającej

kobiet

z niepełnosprawnościami, należy wyjść od ogólnej sytuacji związanej ze zjawiskiem tego rodzaju
przemocy w Polsce, dotyczącej wszystkich kobiet. Trzeba zaznaczyć, że w oficjalnych
statystykach odnotowywane jest jedynie około 8% z faktycznej liczby gwałtów (Piotrowska,
Synakiewicz 2011: 12). Badania prowadzone wśród kobiet w Polsce

jasno pokazują, że

większość przemocy seksualnej, która je spotyka jest dokonywana przez znanych im wcześniej
sprawców. Jak podaje OBOP 80% zgwałceń dokonano w mieszkaniach i domach osób
zgwałconych i gwałciciel był znany ofierze (Izdebski, 2005 za Piotrowska, Synakiewicz
2011: 12). Z raportu „Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu
w Polsce” wynika, że zbadanie zjawiska przemocy seksualnej w bliskich relacjach
i małżeństwach jest bardzo trudne ze względu na zaniechanie jej zgłaszania przez kobiety
doświadczające przemocy, w obawie przed konsekwencjami ze strony sprawcy. Z pomocy
instytucji i organizacji pomocowych korzysta jedynie 17% ofiar przemocy seksualnej (OBOP
2007 za Piotrowska, Synakiewicz 2011). W odniesieniu do specyfiki sytuacji kobiet
z niepełnosprawnościami nietrudno wyciągnąć wniosek, że opisywane wcześniej pozostawanie
w dużo większym stopniu w zależności od bliskich osób skutkuje wzmocnieniem barier i blokad
zgłaszania przypadków przemocy, a samo zgłoszenie może mieć jeszcze dotkliwsze dla ofiary
konsekwencje w postaci wspomnianych wcześniej represji ze strony sprawcy. Wzmocnienie
i warunek sprzyjający powstawaniu takich patologii relacji społecznych, jakie stanowią
nadużycia seksualne w przypadku kobiet z niepełnosprawnościami, stanowi także brak edukacji
seksualnej, socjalizacja do bierności oraz tabuizowanie kobiecości i seksualności, które nie
pozwala na nauczenie się jasnego ustalania własnych granic związanych z seksualnością od
strony jednostki, a z kolei od strony otoczenia społecznego niedowierzanie, że przemoc seksualna
mogła mieć miejsce.
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PRZEMOC W INSTYTUCJACH
Kolejnym typem przemocy, który pojawił się w toku narracji naszych rozmówczyń była
przemoc w instytucjach. Istnienie tego zjawiska spowodowane jest nadużywaniem relacji
zależności i władzy wobec przebywających w instytucjach osób, a także ignorancją i brakiem
wiedzy ze strony nieodpowiednio wykwalifikowanych pracowników. W przeprowadzonych
przez nas wywiadach pojawił się wątek ograniczenia praw i dyskryminacji wobec osób
Głuchych, która choć prawdopodobnie nieintencjonalna, to jednak zasadza się na zlekceważeniu
ich możliwości komunikacyjnych, zupełnym wycofaniu się z respektowania praw pacjenta
i obowiązku równego traktowania :
Znajoma moja ma rodziców i oni już mają ok. 80 lat. Wylądowali w szpitalu, Głusi, nie znali języka
polskiego. Przywiązali im ręce, bo nie mieli z nimi kontaktu i bali się, że uciekną. No bo, to jak
przybysze z innej planety to ich przywiążmy, żeby sobie krzywdy nie zrobili. Przywiązali im ręce do
łóżek i teraz się dogadaj i „proszę się zapytać mamy jak się czuje?”. A ona z tymi rękami
przywiązanymi, nie ma jak migać więc „rozwiążcie ją”. „Nie, nie rozwiążemy jej!”. No boże! No takie
są przypadki niestety jeszcze w dzisiejszych czasach (Natalia, z niepełnosprawnością słuchu).

Analizując systemowy aspekt przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście
instytucji trzeba zwrócić uwagę na ograniczoną możliwość kontaktu ze służbami publicznymi,
gdzie zgłaszana jest przemoc. Respondentki, często wskazywały zarówno na brak dostępności
architektonicznej, jak i brak kompetencji i podstawowej wrażliwości funkcjonariuszy
publicznych.
Z policją miałam [kontakt]… jak byłam zdrowa to się opiekowałam chłopakiem niewidomym i tam
byłam, ale teraz sobie nie wyobrażam, bo tam są schody. Nic się nie zmieniło (…), nie ma podjazdu
(Magdalena, z niepełnosprawnością ruchu).

Rozpatrując znaczenie braku kompetencji służb powołanych do tego by udzielać wsparcia
w sytuacjach przemocy należy przyjrzeć się zjawisku wtórnej wiktymizacji ofiar. Jak wynika
z raportu „Dość milczenia…” takie ponowne skrzywdzenie przez niewłaściwą reakcję otoczenia,
w tym także służb publicznych polega na bagatelizowaniu, obwinianiu, sugerowaniu
prowokowania gwałtów, naleganiu aby osoby zapomniały o tym doświadczeniu i nie mówiły
o nim (Piotrowska 2011).
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SAMODZIELNOŚĆ I WSPARCIE
Rozdział ten traktuje o poziomie samodzielności kobiet z niepełnosprawnościami oraz
źródłach wsparcia jakie otrzymują od najbliższego otoczenia, ale również od instytucji
publicznych i sektora pozarządowego. Poczucie niezależności jest ujęte w subiektywnych
odczuciach samych rozmówczyń. Jednak we wszystkich rozmowach wyraźna była tendencja
podnoszenia poziomu samodzielności. Rozmówczynie podkreślały, że pomimo medialnego
wizerunku osoby z niepełnosprawności, który oparty jest na bezradności i potrzebie pomocy,
czują one ogromną potrzebę samodzielności. Niewidoma Dagmara zauważyła jak medialne
przedstawienie osób z niepełnosprawnościami zniekształca ich wizerunek.
Ja myślę, że są przede wszystkim przedstawiane jako osoby niesamodzielne. Przede wszystkim
oczekują pomocy, mają ograniczenia, ludzie nie do końca wiedzą na czym to właśnie polega. Często
osoby głuchoniewidome są mylone z osobami upośledzonymi, albo do osoby niewidomej podchodzi się
jak do osoby na wózku (Dagmara, z niepełnosprawnością wzorku).

Wizerunek ten stanowi opozycję do deklaracji słabowidzącej Joanny:
(…) czuję bardzo dużą potrzebę bycia niezależną. Czuje potrzebę bycia zależną od kogoś żeby nie być
sama, ale mam taką potrzebę od dawna żeby być panią swojego losu (Joanna, z niepełnosprawnością
wzroku).

Na podstawie wywiadów można wyróżnić trzy wymiary samodzielności: ze względu na
stan zdrowia, ze względu na posiadane zasoby, ze względu na posiadane wsparcie. Przy każdym
z wymiarów istotnym czynnikiem jest nabyty lub wrodzony charakter niepełnosprawności.
Osoby z niepełnosprawnością wrodzoną są socjalizowane w inny sposób niż osoby, które
urodziły się sprawne i utraciły sprawność w pewnym momencie życia.
SAMODZIELNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA
Samodzielność ocenia się tutaj w kategoriach fizycznych możliwości wykonania
określonych czynności; ogromną role pełni rehabilitacja ( patrz rozdział: Zdrowie), która
zwiększa zakres samodzielności, szczególe u osób z niepełnosprawnością ruchu i wzroku.
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Moją samodzielność na dzień dzisiejszy oceniam powiedziałbym no na bardzo dobrze. Ja nie
potrzebuje pomocy w czynnościach takich zwykłych, przy niczym. Ja sobie sama daję radę. No mówię
tak jak dla mnie problemem to są właśnie o schody, krawężniki no to wtedy wiadome nie dam sobie
rady ale jakieś takie zwykłe czynności, podstawowe to nie ma żadnych problemów także ja
samodzielna to akurat jestem. Pewnie, że to mi też zajęło czasu zanim ja niektóre rzeczy opanowałam,
bo to też się trzeba było nauczyć przesiadać czy coś tam gdzieś się umyć no to wiadome, że na to też
trzeba było czasu no ale raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny no i potem to człowiekowi wchodzi w krew,
że tak ma być, nie inaczej (Gabriela, z niepełnosprawnością wzroku);
Ja jestem raczej tą osobą z pierwszej grupy, prowadzę samodzielne życie i to dosłownie samodzielne,
ja tutaj nie mam osoby widzącej która mi mówi – zrób tak, zrób siak, która mi zrobi zakupy czy ugotuje
obiad a coś tam. Robię sobie tak jak chce, wychodzę i wracam kiedy chcę, prowadzę samodzielne
mieszkanie, gospodarstwo całe tak ogólnie mówiąc. Mam teraz pracę, co jest mocnym potwierdzeniem
samej siebie, że tak powiem (Dagmara, z niepełnosprawnością wzroku).

Samodzielność w wykonywaniu podstawowych czynności jest bardzo ważnym
wskaźnikiem stopnia niepełnosprawności. Każdy krok w kierunku samodzielności fizycznej
wiąże się jednak z upływam czasu, pracą oraz nakładami finansowymi. Rozmówczynie
wielokrotnie podkreślały satysfakcję jaką daje im każda, nawet niewielka, poprawa sprawności.
Wiele z nich zauważyło również jak bardzo niepełnosprawność i wiążąca się z nią zależność od
innych nie współgra z ich charakterem i osobowością. Z rozmów wynika, że poczucie
samodzielność to bardziej stan psychiczny niż medycznie zdiagnozowany stan możliwość
organizmu.
SAMODZIELNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA POSIADANE ZASOBY
Pierwszą grupa zasobów są zasoby finansowe. Przeprowadzone wywiady pokazują, iż
sytuacja materialna kobiet z niepełnosprawnościami wpływa na ich poziom niezależności. Dostęp
do specjalistycznego sprzętu, prywatnej rehabilitacji czy wyjazdy wakacyjne. zwiększają poziom
samodzielność kobiet z niepełnosprawnościami, ale niestety nie wszystkie rozmówczynie mogą
sobie na nie pozwolić. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy ma sytuacja kobiet
z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Są ona bardzo często dyskryminowane ze względu na
płeć i stan zdrowia co utrudnia im znalezienie stabilnego i dobrze płatnego stanowiska pracy.
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Chciałabym może żeby moja finansowa sytuacja się poprawiła to wtedy stałabym się bardziej
samodzielna, mogłabym kupić mieszkanie albo wziąć kredyt, ale w innej kwestii to nie. Boję się takiej
zależności jakby moja niepełnosprawność może mnie uczynić zależnym od kogoś i chciałabym wtedy
móc decydować o sobie (Joanna, z niepełnosprawnością wzroku).

Kolejna sfera wpływająca na samodzielność ze względu na posiadane zasoby odnosi się do
dostępności do różnych źródeł informacji. Osoby z niepełnosprawnością, które mają ograniczony
kontakt ze światem zewnętrznym mogą stać się zależne od osób sprawujących nad nimi opiekę.
Dlatego dla większości rozmówczyń, zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchu i słuchu kluczowy
jest dostęp do Internetu. Jest on dla nich nie tylko źródłem informacji, ale także przestrzenią do
poznania osób w podobnej sytuacji życiowej.
To jest praktycznie okno na świat. Ja faktycznie odkąd założyłam, bo u mnie w domu to tak jak mówię
no takie trochę też zacofanie na początku ten komputer to, potem internet też nie byli specjalnie za tym
żebym im ten internet założyła ale postawiłam w końcu na swoim no to faktycznie nie powiem, bo to
faktycznie było faktycznie okno na świat. Przyrównać potem,, mogłam sobie potem przeczytać
wszystko, gdzieś tam do kogoś napisać, coś nie wiedziałam to tylko...no to była bardzo faktycznie
bardzo ważna rzecz (Gabriela, z niepełnosprawnością ruchu).
Przez Internet… to jest duża odległość… a jak jest jedna Głucha w małej wsi,kogoś poznać i zostaje
wtedy tylko Internet, żeby poznać kogoś fajnego. Ale Internet jest częstym miejscem spotkań Głuchych i
tam szukamy informacji. Byłam też w grupie PZG w Gnieźnie i tam chodziłam na spotkania i było
bardzo fajnie (Katarzyna, z niepełnosprawnością słuchu).

Dostęp do Internetu jest ogromnym ułatwieniem dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchu
i słuchu, jednak kobiety niewidome i słabowidzące napotykają na bariery. Wiele stron
internetowych nie jest dla niech dostępna. Wynika to z nieprzestrzegania uregulowań prawnych
dotyczących projektowania storn, przez co większość z nich nie obsługiwana przez programy
dźwiękowe, które przetwarzają tekst w pliki audio.
Na przykładzie stron uniwersyteckich, w ogóle nie działają, bzdury czytam na stronie, sprawdzenie
jednej rzeczy na stronie to dla widzącej osoby są trzy kliknięcia, a ja muszę spędzić 30 min żeby to
znaleźć, bo nie są porobione nagłówki na stronie, nie mogę się przenosić z bzdur do rzeczy, które mnie
interesują, muszę przejść całą tą stronę do końca. Tam na przykład gdzie są moje kursy wypisane, to
jest koszmar, to jest strona USOS, PEGAZ, dla studentów, EXTRA NET, nie można się do tego dostać
(Cecylia, z niepełnosprawnością wzroku).
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SAMODZIELNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA OTRZYMYWANE WSPARCIE
Ja jestem szczęśliwym niepełnosprawnym, bo miałam wsparcie rodziny i finansowe i mogłam powrócić
to stanu w którym jestem, on nie jest idealny ale mogę się przemieszczać bez opieki i to jest dla mnie
ogromny komfort psychiczny (Katarzyna, z niepełnosprawnością ruchu).

Istotną kwestią w badaniach nad niepełnosprawnością są relacje w których funkcjonują,
i w które wchodzą kobiety z niepełnosprawnościami. W badaniach Genderowy wymiar
niepełnosprawności centralną kategorią badawczą była płeć w relacji to niepełnosprawności.
Dlatego też kwestia wsparcia jest tutaj bardzo istotna, szczególnie jeśli analizujemy ten temat
z perspektywy ekonomii opieki. Opiera się ona na założeniu, że wynikający z „natury”
obowiązek kobiet do sprawowania bezpłatnej pracy w gospodarstwie domowym stanowi
ogromną część tradycyjnej ekonomii (Charkiewicz 2009). Nieodpłatna praca kobiet,
a szczególnie obowiązek opieki nad członkami rodziny jest widocznym wątkiem w analizie
sytuacji życiowej kobiet z niepełnosprawnościami. Większość rozmówczyń opowiadając
o swoich relacjach z rodziną wskazuje na matkę, jako na osobę która przejmuje opiekę nad
dzieckiem z niepełnosprawnością. Ojciec, który kulturowo nie pełni ról opiekuńczych, jest często
poza doświadczeniem niepełnosprawności. W kilku biografiach ojcowie „uciekli” od
niepełnosprawności opuszczając rodzinę. Za jedną z przyczyn rozmówczynie wskazywały brak
akceptacji niepełnosprawności córki oraz brak mechanizmów radzenia sobie z perspektywą
wspierania takiej osoby.
Tylko że to już minęło 7 lat i mama była przy mnie cały temu czas jak byłam w szpitalu, kiedy trzeba mi
było pomagać, była tylko mama. Zresztą mój ojciec nie wytrzymał napięcia spowodowanego z tym, że
jestem niepełnosprawna, po prostu uciekł od tego, nie umiał się z tym pogodzić i zwiał (Cecylia,
z niepełnosprawnością wzroku).

Funkcje opiekuńcze, które wypełnia kobieta w gospodarstwie domowym uwidaczniają się
też w momencie kiedy traci sprawność. Wszystkie obowiązki i odpowiedzialność za
funkcjonowanie rodziny są trudne do „przerzucenia” na innych członów (partnera lub dzieci).
Poniżej cytat z rozmowy z Haliną, która utraciła sprawność ruchową i która próbuje przygotować
córkę do przejęcia odpowiedzialności za opiekę nad rodziną:
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Córka niby jest kobitka i jest zastępstwo i piecze dobrze ale gotować nie potrafi i to jest niezjadliwe,
nie mówię jej tego ale lepiej żeby się nie brała. Ale bardzo ładnie sprząta, układa, wolę żeby mi w
kuchni nie sprzątała. No i mamy dwóch urodzonych w niedzielę, mąż jeździ na zakupy ale nie umie ich
robić, jak to Norbert mówi jada na zakupy ale nie umieją ich robić i trzeba im kartkę napisać, i
Sebastian który te zakupy pomaga wnosić. Tak moja rodzina przejęła funkcję bytowe. Panowie zaczęli
myć okna, śmieci wynoszą jak im przeszkadza. No i ja też się musiałam do tego przyzwyczaić. Też się
musieli nauczyć funkcjonować. I w miarę się to udało też z bólami. Mój mąż czasem zapomina że ja
jestem tak schorowana i czeka aż wrócę do normy, bo jego mama po usunięciu pęcherzyka po dwóch
latach wróciła do formy i do pracy a jest dużo starsza ode mnie (Halina, z niepełnosprawnością
ruchu).

Rozmowa z Haliną i innymi kobietami z różnymi typami niepełnosprawności, które
posiadają własne rodziny, wyraźnie wskazywały na silny podział obowiązków domowych oraz
na większą odpowiedzialność kobiet za sferę prywatną gospodarstwa domowego. Dlatego
właśnie utrata sprawności w przypadku kobiet wiąże się z zaburzeniem funkcjonowanie
gospodarstwa domowego. Kobieta, która do tej pory wypełniała funkcje opiekuńcze, staje się
nagle tą potrzebującą opieki.
RODZINA JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO WSPARCIA
Większość respondentek podkreślała rolę rodziny, jako głównego źródła wsparcia. Dla
kobiet wsparcie rodziny ma szczególne znaczenie ponieważ kulturowo to kobiety pełnią funkcje
opiekuńcze. Wraz z niepełnosprawnością w rodzinie zachodzą zmiany w pełnionych funkcjach.
Magdalena z niepełnosprawnością ruchu bardzo ciężko przechodziła okres po utracie
niepełnosprawności:
(…) zetknięcie się z moją niepełnosprawnością i widmo wózka było dla mnie ogromną tragedią.
Przede wszystkim zdanie się na drugą osobę, zawsze byłam taką „Zosią Samosią” i po prostu ja
wychodziłam z inicjatywą pomocy drugiej osobie. Ale to też jest niedobrze, bo nie pozwalałam sobie
pomagać… ale to też jest takie… nie pycha ale po prostu no trzeba umieć przyjąć pomoc i trzeba
umieć pomóc. Gdy dowiedziałam się że mam usiąść na wózek to świat się załamał, najbardziej
ucierpiałam na tym moja rodzina , moja najmłodsza córka. Ponieważ zadręczałam ich że nie chcę jeść,
nie chcę pić, nie chcę siadać na wózek. Sama ta świadomość zetknięcia się z tą sferą fizjologiczną,
pampersy, basen, cewniki, to to już dla mnie było okropne. Jeszcze musi córka koło mnie robić, mama
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starsza… to był koszmar. Ale rodzinę mam wspaniała chociaż chyba zamknęli by mnie w domu żebym
nie wychodziła nigdzie (Magdalena, z niepełnosprawnością ruchu).

Rodzina jest również podstawowym źródłem wsparcia dla kobiet z wrodzoną
niepełnosprawnością. Podczas kiedy kobiety z niepełnosprawnością nabytą muszą przejść przez
proces dostosowania i akceptacji się do zmiany stanu zdrowia, kobiet z niepełnosprawnością
wrodzoną całe życie doświadczają dyskryminacji. Dlatego głównym zadaniem rodziny jest
stworzenie środowiska, w którym dziecko z niepełnosprawnością

zostanie jak najlepiej

przystosowane do samodzielnego, dorosłego życia. Często jednak z powodu niewiedzy i/lub lęku
przed niepełnosprawnością rodzina staje się nadopiekuńcza, przez co uniemożliwia
usamodzielnienie się osobą z niepełnosprawnościami.
Nie wiem… czy rodzina chce mieć pieczę nad tą osobą, uzależniać… są różne sytuacje, komuś nawet
jest wygodniej że koło niego robią i ma spokój, zależy od mentalności (Magdalena,
z niepełnosprawnością ruchu).

Magdalena zauważyła specyficzną relację, która wytwarza się pomiędzy nadopiekuńczą rodziną
oraz

osobą

z

niepełnosprawnością.

Relacja

to

prowadzi

to

uzależnienia

osoby

z niepełnosprawnością od swoich opiekunów, co uniemożliwia jej usamodzielnienie się. Rodzina
(bądź opiekunowie) mogą uzyskać olbrzymią władzę, która w najgorszych przypadkach
prowadzi do ubezwłasnowolnienia osoby z niepełnosprawnością. W badaniach pojawił się jeden
taki przypadek (więcej w rozdziale: Przemoc).
Pojawiły się również biografie, w których brak jest wsparcia rodziny. Dwie kobiety, które
dorastały w gospodarstwach rolnych pozbawione były odpowiedniej opieki. Przez zaniedbania ze
strony rodziny jak również odpowiednich instytucji publicznych nie miały dostępu do
rehabilitacji i aktualnie przebywają w domach pomocy społecznej.
Rodzice mieli taką mentalność, że siła fizyczna jest ważna, czy to w gospodarstwie, jak się nie dało
wyleczyć, to tak [odpuścili mnie sobie]. Nie dostrzegali, że ktoś niepełnosprawny powinien mieć życie,
przyjaciół takie tam rzeczy (Edyta, z niepełnosprawnością ruchu);
A z domu, tak jak mówię, rodzice nie mieli jakiegoś takiego impulsu, żeby mnie pchnąć gdzieś. Im się
chyba też wydawało, że tak powinno być, tak wyglądać. No i tak jak mówię tata to jeszcze to, a mama
też ma trochę myślenie tych osób właśnie starszych, no że taka osoba to powinna być w domu, tam
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gdzie nie wychodzić. No bo po co jej tam gdzieś jechać, po co jej tam coś widzieć, no na takiej zasadzie
(Gabriela, z niepełnosprawnością ruchu).

Jak wynika ze wszystkich opisanych wyżej doświadczeń rodzina jest ważnym źródłem
wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ale tylko wtedy kiedy wie jak tego wsparcia udzielać.
Zarówno nadopiekuńczość jak

i całkowity brak opieki wynika z braku wiedzy na temat

niepełnosprawności.

fundamentalną

Dlatego

kwestią

jest

edukacja

rodzin

osób

z niepełnosprawnościami (zarówno wrodzonymi jak i nabytymi). Opiekunowie wyposażeniu
w odpowiednią wiedzę powinni być wstanie udzielać wystarczająco dużo wsparcia i jednocześnie
pozostawiać przestrzeń na usamodzielnienie się osób z niepełnosprawnościami.
PRZYJACIELE,

ZNAJOMI,

OSOBY

NIESPOKREWNIONE

JAKO

ŹRÓDŁO

WSPARCIA
Obok rodziny, to właśnie przyjaciele i bliskie osoby niespokrewnione pełnią funkcje
opiekuńcze oraz są źródłem wsparcia dla kobiet z niepełnosprawnościami. Rozmówczynie dzielą
się na dwie grupy: te, które po utracie sprawności nie otrzymały wsparcia przyjaciół oraz te, które
w grupie przyjaciół znajdują oparcie. Do pierwszej grupy zalicza się Katarzyna, która w wyniku
wypadku utraciła sprawność ruchową. Po wypadku, długa rehabilitacja i proces sądowy były dla
niej obciążające. Z perspektywy czasu zauważyła, że przyjaźnie nie przetrwały takiej próby.
Niepełnosprawność nabyta wprowadziła pewnego rodzaju niepokój w jej najbliższym otoczeniu.
Przyjaciele i znajomi nie wiedzieli jak reagować na niepełnosprawność, a brak perspektyw na
odzyskanie całkowitej sprawności spowodował, że zaczęli się wycofywać.
wtedy się okazuje że środowisko które najbardziej cię wspiera to twoja rodzina. I dla mnie to był czas
weryfikacji przyjaciół (...)U mnie było tak, że weryfikacja środowiska jest ewidentna i pozostaje tylko
rodzina, jeśli ją jeszcze masz, bo jak nie to wole nawet nie myśleć o sytuacji takiej osoby
niepełnosprawnej, bo wydaje mi się że to jest wtedy horror (Katarzyna, z niepełnosprawnością ruchu);
że dla mnie najgorsza jest ta presja od znajomych, że będzie dobrze, to jest takie wsparcie, które mnie
się wydaje, opiera się na niezrozumieniu, takim osobą powinno się zadawać pytania co chciałbyś,
czego ci brakuje, co cię dręczy a co cię nie dręczy. To nie jest tak że ja jako osoba niepełnosprawna i
ktoś przychodzi i mnie pociesza, to jest taki wątek, w tym jak wspierać psychicznie osobą
niepełnosprawną, to jest bardzo indywidualne, nie wiem czy da się to jakoś uszeregować, pewnie da. I
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ja się zablokowałam na znajomych, nie ma takiego otwarcia na pytanie o moja sytuację i wysłuchanie i
przez to ja też się odcinam (Katarzyna, z niepełnosprawnością ruchu).

Do drugiej grupy zalicza się Paula, która urodziła się z niepełnosprawnością ruchu i może
właśnie

dlatego

nie

musi

borykać

się

z

problemami,

które

spotykają

osoby

z niepełnosprawnościami nabytymi. Niepełnosprawność nabyta zmienia status społeczny osoby.
Natomiast pozycja społeczna osób z niepełnosprawnościami wrodzonymi jest raczej niezmienna.
(…) mam paru takich znajomych, przyjaciół od serca i gdyby nie oni to naprawdę bym zwariowała i
wylądowała w jakimś szpitalu psychiatrycznym, naprawdę tak mi się wydaje, ale dzięki temu że dali mi
takie wsparcie, nie dali mi siedzieć w domu, wyciągali mnie, i nawet moje humorki tolerowali, nie
przejmowali się że ja mam zły humor, ale to nie było tak że się wyżywałam na kimś, tylko byłam taka
cicha i zamknięta w sobie i odpowiadałam takimi półsłówkami (Paula, z niepełnosprawnością ruchu).

Posiadanie grup wsparcia, poza rodziną, powoduje że funkcje opiekuńcze są rozproszone,
a osoba z niepełnosprawnością nie jest uzależniona od dobrej woli rodziny. Dodatkowo
przyjaciele są podstawą życia społecznego i integracji środowisk osób z niepełnosprawnościami
z osobami sprawnymi. Alternatywna forma wsparcia od osób niespokrewnionych istnieje
w środowisku osób Głuchych, które tworzą specyficzną grupę społeczną. Jak podkreślały
respondentki z niepełnosprawnością słuchu, które mają doświadczenia ze środowiskiem
Głuchych, jest to grupa bardzo mocno zintegrowana, wspierająca się nawzajem, zarówno na
poziomie jednostkowym jaki i w ramach działań grupowych.
(…) to środowisko jest tak małe, że każdy Głuchy jest fajny jak się go ma pod ręką czy za znajomego.
Nie ma znaczenia czy on tam… to jest na wagę złota, każdy kontakt. Głusi jak gdzieś jadą to zawsze
muszą do jakiegoś znajomego. Mój znajomy ma przyjaciół w całej Polsce, on jak gdzieś jedzie to
zawsze śpi u kogoś, nie ma żadnego problemu, w każdej miejscowości mi jakiegoś znajomego (Natalia,
z niepełnosprawnością słuchu);
Czuliśmy się jak rodzina ze sobą, bo każdy miał ten sam problem, więc nie trzeba było ani udawać,
ani… nie wiem jak to powiedzieć… czuliśmy się normalnie ze sobą. Nikt tam specjalnie nie narzekał,
ale też dzieliliśmy się informacjami na różne tematy, gdzie coś załatwić, jak sobie radzić i tak dalej
(Natalia, z niepełnosprawnością słuchu).
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INSTYTUCJE PUBLICZNE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO ŹRÓDŁO
WSPARCIA 22
Rodzina oraz przyjaciele i znajomi zaliczają się do nieformalnych źródeł wsparcia.
Formalne źródła wsparcia to zinstytucjonalizowane formy działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Opisując tę formę pomocy, rozmówczynie przyznawały, że
największym problemem związanym ze wsparciem oferowanym przez państwo jest chaos
informacyjny.

Ciągłe

o niepełnosprawności

zmiany
oraz

przepisów

systemu

dotyczących

dofinansowań

systemu

powoduje,

orzecznictwa
że

kobiety

z niepełnosprawnościami nie wiedzą jako korzystać ze wsparcia oferowanego przez państwo.
Drugą kwestią podnoszoną przez kobiety z niepełnosprawnościami były

bardzo niskie

dofinansowania i zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami.
Nie wiem jak jest teraz, ale w ZUSie się to teraz bardzo zmieniło, nawet dla ludzi bardzo
poszkodowanych, nawet człowiek z padaczką po wypadku który nawet ciężko zdania składa ale się
jemu mówi że może pracować (…) (Renata, z niepełnosprawnością ruchu).

Kolejną formą wsparcia są działania sektora pozarządowego. Bardzo ważna rolę odgrywają
Polski Związek Niewidomych oraz Polski Związek Głuchych. Są to największe organizacje
zrzeszające osoby z niepełnosprawnością wzroku o słuchu 23 . Obok dużych, ogólnopolskich
organizacji działają też małe, lokalne inicjatywy, które starają się tworzyć projekty, które
odpowiadają potrzebom osób z różnymi niepełnosprawnościami, z dodatkowym naciskiem na
wiek i płeć.
Trzy główne źródła wsparcia kobiet z niepełnosprawnościami to: rodzina, bliskie osoby
niespokrewnione oraz instytucje publiczne i sektor pozarządowy. Z badań wynika, że to rodzina
pełni najważniejszą rolę w opiece nad kobietami z niepełnosprawnościami. Najmniejsza rolę
pełnią natomiast instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które z powodów finansowych
i organizacyjnych, nie udzielają wystarczająco wsparcia. Niemniej jednak są one ważną częścią
społeczności osób z niepełnosprawnościami. Często działalność takich organizacji jest jedyną
22

Więcej informacji w rozdziałach: Rynek pracy i sytuacja materialna oraz Partycypacja polityczna i obywatelska.

23

Więcej informacji w rozdziale: Partycypacja polityczna i obywatelska.
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szansą dla kobiet z niepełnosprawnościami na zdobycie nowych doświadczeń i poznanie osób
w podobnej sytuacji życiowej. Szczególna grupą są Głusi, który tworzą społeczność wzajemnie
się wpierającą. Szczególnie ważną kwestią we wsparciu od osób o podobnej niepełnosprawności
jest wspólnota doświadczeń oraz dzielenie się informacjami. Dlatego tak ważne jest tworzenie
grup wsparcia, szczególnie dla kobiet z niepełnosprawnościami, które byłby przestrzenią do
wymiany doświadczeń a także, potencjalnie, początkiem wspólnych inicjatyw i działań
grupowych na rzecz zmiany społecznej24.
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Nic o nas bez nas. Forum Uczestniczek były to pięciodniowe warsztaty (ponad 30 godzin
pracy) przeznaczone dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu, które odbyły
się w czerwcu 2013 roku w Krakowie. Były one częścią cyklu warsztatów o tej samej nazwie,
wcześniejsze z nich miały jednak inną strukturę i przeznaczone były dla grup kobiet
z konkretnym rodzajem niepełnosprawności 25 . Funkcją warsztatów było wsparcie procesu
badawczego mającego na celu określenie doświadczeń, potrzeb i problemów z jakimi spotykają
się w życiu codziennym kobiety z niepełnosprawnościami oraz partycypacyjne sformułowanie
rekomendacji do zmian w polityce społecznej dotyczącej niepełnosprawności. Warsztaty opierały
się na założeniu o dyskryminacji wielokrotnej26, której ze względu na krzyżujące się przesłanki
płci i niepełnosprawności kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają właściwie we
wszystkich aspektach życia, nie tylko jako sumy poszczególnych wykluczeń, ale tworząc
specyficzne, jakościowo inne sytuacje (Zob. m.in.: CERMI 2007, 2012; Arnade, Haefner 2011;
ECOTEC 2009, Cieślikowska, Sarata 2012). Warsztaty odnosiły się również do założeń polityki
disability & gender mainstreaming

27

, a więc strategii traktującej kategorie płci

i niepełnosprawności jako kwestie horyzontalne we wszystkich politykach społecznych
(zob. CERMI 2012).

Głównymi celami warsztatu były po pierwsze identyfikacja takich

sytuacji z życia codziennego, które same uczestniczki definiowały jako opresyjne, będących
wynikiem dyskryminacji krzyżowej; po drugie wsparcie uczestniczek w wypracowaniu
sposobów reagowania na takie sytuacje poprzez wspólne poszukiwanie możliwości ich
rozwiązań. Sposoby te mogą być taktykami indywidualnymi, grupowymi jak i rekomendacjami
do kształtowania polityk lokalnych. Warsztaty stwarzały partycypacyjną i bezpieczną przestrzeń
refleksji nad sytuacją kobiet z niepełnosprawnościami, istniejącymi stereotypami i trudnościami
wynikającymi ze społecznej organizacji życia codziennego. W konsekwencji wypracowane

25

Pozostałe warsztaty realizowane były przez Fundację Autonomia oraz prowadzone były za pomocą innych metod.
Raporty
z
poszczególnych
warsztatów
są
dostępne
na
stronie
internetowej
projektu
www.polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl
26

Więcej na ten temat można przeczytać w poprzednim raporcie: Migalska, Król (2012), Diagnoza i dobre praktyki
dotyczące polityk włączania do głównego nurtu życia społecznego kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami.
Doświadczenia międzynarodowe, s.19-24
27
Wyjaśnienie założeń tego podejścia dostępne jest w rozdziale Gender & Disability Mainstreaming i podejście
dwutorowe, ibidem s. 25-35.
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zostały rekomendacje dotyczące konkretnych sytuacji wskazanych przez same uczestniczki
warsztatów.
Aby tego dokonać postanowiłyśmy określić następujące cele szczegółowe:


Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wymiany doświadczeń kobiet z różnymi
niepełnosprawnościami.



Autorefleksja

nad

swoją

tożsamością

w

odniesieniu

do

grupy

kobiet

z niepełnosprawnościami, dostrzeżenie różnic i podobieństw w sytuacji społecznej.


Krytyczna refleksja nad kategoriami stereotypów, opresji i dyskryminacji oraz
odniesienie tych kategorii do swoich doświadczeń.



Praca nad umiejętnością ekspresji własnych potrzeb, odczuć, refleksji.



Wzmocnienie umiejętności reagowania w zgodzie ze swoimi potrzebami i granicami.



Wykorzystanie potencjału procesu grupowego we wspólnej refleksji nad możliwościami
radzenia sobie z sytuacjami opresyjnymi.



Wytworzenie reprezentacji powtarzających się sytuacji dyskryminacji, z którymi
uczestniczki się identyfikują, by wypróbować reakcje na sytuacje opresyjne, a także
poddać je krytycznej refleksji.



Określenie warunków koniecznych i wspierających konkretne możliwości reakcji.



Refleksja nad obywatelskimi możliwościami działania, które miałyby na celu zmianę na
lepsze sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami.



Stworzenie rekomendacji dla działalności lokalnej i zmian w polityce społecznej wobec
niepełnosprawności, które są istotne dla uczestniczek warsztatu.

METODA BADAWCZA
Katarzyna Piątek (2009) w swoim artykule na temat badań kobiet z niepełnosprawnościami
analizuje trudności metodologiczne jakie napotykają badacze i badaczki w tym obszarze i wzywa
do poszukiwań metodologicznych, które wychodziłyby naprzeciw pojawiającym się problemom.
Wśród

opisywanych

trudności

wymienia

wielorakie

ograniczenia

danych

zastanych,

nieadekwatność metod ilościowych w przypadku zbierania danych wrażliwych, niechęć do
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ujawniania życia prywatnego, opory w mówieniu o swojej niepełnosprawności i próby jej
ukrycia. Cytując:
Badacz podejmując się eksploracji tych problemów zderza się ze szczególną nieufnością, oporem,
lękiem a nawet niechęcią, gdyż wchodzi w świat prywatny, intymny, niejednokrotnie pełen cierpienia i
braku nadziei. Jest dla wielu respondentek intruzem, wkraczającym w sferę życia rodzinnego i
małżeńskiego, a ta jest szczególnie chroniona przez badanych. (Piątek 2009)

Proponowaną przez nas metodą badania było zatem połączenie pewnych cech metody
biograficznej (tzn. stosowanie pytań otwartych, wybór poruszanych tematów uzależniony od
uczestniczek,

definiowanie

kategorii

przez

rozmówczynie,

skupienie

na

przeżytym

doświadczeniu (por. Kaźmierska 2012)) z metodami pracy warsztatowej, które pozwalają na
zajście procesu grupowego, bardziej niż dzieje się to w tradycyjnych badaniach fokusowych.
W naszym przypadku proces grupowy był dłuższy, bardziej dynamiczny i miał na celu
pogłębienie analizowanych tematów w procesie za pomocą wytworzenia bezpiecznej przestrzeni
do wspólnej refleksji. Podjęłyśmy zatem próbę wykorzystania metod badań kreatywnych
(ang. art-based research), które są coraz szerzej wykorzystywane w badaniach na całym świecie
i pokazują, że diagnoza problemów społecznych może być skutecznie prowadzona przy użyciu
metod nietradycyjnych bazujących na wytwarzaniu reprezentacji rzeczywistości, a następnie
poddawaniu tych reprezentacji krytycznej analizie przez samych twórców (tutaj podobieństwo do
metod badawczych stosowanych np. w analizie treści zjawisk kultury) (por. McNiff 1998).
Wiedza i pytania wytworzone w trakcie warsztatów pozwolił nam na triangulację danych z tymi
pozyskanymi na innych etapach badania (tj. z wywiadów biograficznych i analizy
dotychczasowych badań polskich i międzynarodowych).
Badania inspirowane były przede wszystkim metodami etnografii performatywnej (por.
Kip 2010, Roberts 2008, Bryant 2010) i charakteryzowały się partycypacyjnym podejściem do
zbierania danych, a więc takim, które umiejscawia osoby badane w centrum procesu traktując je
jako ekspertki swojej sytuacji. Wybrane przez nas metody katalizują pracę w grupie, pozwalają
na pracę z emocjami, ułatwiają proces refleksji nad własną sytuacją, wgląd w siebie, wzmacniają
odwagę dzielenia się trudnymi sytuacjami, stymulują pracę pamięci jak i wykorzystują metody
projekcyjne, aby odtwarzać doświadczenia i je analizować. Bazową metodą pracy był Teatru
Forum, który pozwala na stworzenie bezpiecznej przestrzeni wymiany doświadczeń oraz
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umożliwia identyfikację konkretnych sytuacji opresyjnych, z jakimi mierzą się osoby z grup
marginalizowanych w społeczeństwie. Jest to specyficzna metoda diagnozy sytuacji grup
dyskryminowanych, budowania włączającego dialogu (poprzez nacisk na stosowanie
równościowego języka), wzmacniania (empowermentu), pobudzająca aktywność obywatelską
w reagowaniu na sytuacje opresyjne. Jest wykorzystywana w celu prowokowania refleksji nad
procesami

społecznymi

zachodzącymi

w

codziennym

życiu

oraz

partycypacyjnego

wypracowywania rekomendacji dotyczących sposobów zmiany niekorzystnych sytuacji. Teatr
Forum jest techniką performatywą, nastawioną na walkę z nierównym traktowaniem, która
została skonstruowana przez Augusto Boala jako jedna części Teatru Uciśnionych (ang. Theatre
of the Oppressed) (Boal 2000, 1998, 1992; Babbage 2005). Metoda ta jest wykorzystywana na
całym świecie we wzmacnianiu głosu osób marginalizowanych

28

, a jej flagowym

wykorzystaniem było wsparcie procesu tworzenia budżetu partycypacyjnego w miejscowości
Porto Alegre w Brazylii, a także do wprowadzenia 13 nowych przepisów prawnych, których
potrzeba i sposób funkcjonowania został wygenerowany bezpośrednio metodami Teatru Forum
w pracy z różnorodnymi grupami marginalizowanymi. Obecnie jest to klasyczny punkt
odniesienia w myśleniu o demokracji partycypacyjnej (Boal 1998, Howe 2010, Baiocci 2006).
Metoda Teatru Forum składa się w najszerszym znaczeniu z dwóch etapów pracy:
pierwszą częścią jest praca warsztatowa grupy osób, które łączy podobne doświadczenie, w tym
przypadku niepełnosprawności i płci; drugą częścią jest natomiast interakcyjny pokaz
wypracowanych przez grupy etiud, którego celem jest dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami
pokazanej sytuacji opresyjnej. Zamierzeniem dyskusji nie jest znalezienie jednego, najlepszego
rozwiązania, ale kreatywne wyszukiwanie alternatywnych rozwiązań oraz wypróbowywanie
sytuacji, aby zrozumieć mechanizmy władzy w nich funkcjonujące oraz sprawdzić w jaki sposób
zmiana sytuacji opresyjnych jest możliwa.
Praca warsztatowa oparta jest na rzetelnie skonstruowanych ćwiczeniach, które wpływają
na integrację w grupie, budowanie zaufania, rozwój ekspresji potrzeb i interesów, pobudzanie

28

Przykładem mogą być działania organizacji Jana Sanskriti w Indiach na rzecz edukacji kobiet, Cardboard Citizens w
Wielkiej Brytanii w kwestii bezdomności, Mind the Gap również w Wielkiej Brytanii w kwestii niepełnosprawności
intelektualnej i wiele innych.
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krytycznej refleksji nad problematycznymi sytuacjami z życia codziennego, których
doświadczają uczestniczki. Wytworzenie przestrzeni bezpieczeństwa było łatwiejsze dzięki temu,
że osoby, które zazwyczaj znajdują się w mniejszości tutaj stanowiły większość, a także ze
względu na pracę w homogenicznej grupie wyłącznie kobiet, co ułatwiało pogłębioną refleksję
nad specyficznie kobiecym doświadczeniem (na temat skuteczności pracy w grupach kobiecych
por. Berwald, Houtstra 2003). Trzeba podkreślić, że ważnym elementem procesu warsztatowego
było po pierwsze negocjowanie kontraktu zasad grupowych, a w nim przyjecie kilku ważnych
reguł. Jedną z nich był nacisk na używanie niewykluczającego języka (por. Branka, Cieślikowska
2010) tzn. takiego, który jest wrażliwy na różnorodność czyli np. unika dużych kwantyfikatorów
(np. „zawsze”, „każda”), nie ocenia, ale próbuje zrozumieć i posługuje się komunikatem ja. Po
drugie, dzięki dzieleniu się przez uczestniczki swoimi indywidualnymi doświadczeniami,
dochodzi do rezonowania, przypominania sobie o innych, podobnych, bądź wręcz przeciwnie –
odmiennych sytuacjach. Warsztaty prowadzone były w taki sposób, by wpływały na
różnorodność dyskutowanych tematów, stymulowały możliwość pojawienia się innego punktu
widzenia, a jednocześnie by zawsze konfrontowały pojawiające się wątki i historie z postrzeganą
realnością tzn. prowokowały wtórną refleksję nad realnością zdarzenia, miejsca i warunków
występowania oraz tego, kto znajduje się w konkretnej sytuacji i dlaczego. Po trzecie warsztaty
opierały się na pracy z ciałem oraz ekspresją emocji zarówno w przestrzeni komunikacji
werbalnej jak i pozawerbalnej, czasem również na konfrontacji z silnymi, trudnymi przeżyciami
emocjonalnymi będącymi reakcją na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności oraz
z reakcji otoczenia na niepełnosprawność29. Zaletą stosowanej techniki jest facylitowanie dostępu
do tłumionych emocji, który zapośredniczony jest przez pracę z ciałem 30 . Ciało poddawane
społecznym naciskom i treningowi politycznemu jest nośnikiem emocji i pamięci, a konkretne
upozowanie ciała może pozwalać osobom na refleksję nad różnorakimi sytuacjami

29

Wśród osób pracujących przy warsztatach były obecne psycholożki, które dbały o bezpieczeństwo procesu.

30

Jednocześnie w trakcie warsztatu następują procesy regulacji emocji poprzez utrwalenie poczucia kontroli
wewnętrznej, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, rozwiązywania konfliktów oraz
funkcję katartyczną odreagowania nagromadzonych napięć i pozbycia się poczucia niemożności zmiany
(empowerment).
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doświadczania stosunków władzy, w których się znalazły31. Ekspresja emocji jest też źródłem
wielu pozytywnych, wzmacniających doświadczeń budujących poczucie bezpieczeństwa
i wzmacniających poczucie własnej wartości.
W trakcie warsztatów, poprzez zastosowanie technik performatywnych np. techniki
Teatru Obrazu, czyli kreowania reprezentacji zdarzeń bez użycia słów, uczestniczki
przedstawiają sytuacje autobiograficzne, definiowane przez nie same jako opresyjne. Następnie
w pracy grupowej, wybrana historia jest rozwijana poprzez wspólne improwizacje do poziomu,
na którym uczestniczki identyfikują się z przedstawianym problemem. Wybór opowiadanych
sytuacji zawsze należy do uczestniczek, jedynym kryterium jest jej biograficzny charakter. Co
ważne, warsztaty zaprojektowane są w taki sposób, aby wspierać demokratyczne mechanizmy
grupowe, wpływają na budowanie dialogu, a także kwestionują produkowane na bieżąco relacje
władzy w grupie. W związku z tym, aby wszystkim umożliwić skomentowanie zachodzącego
procesu i swojej relacji do niego, codziennie prowadzone były spotkania ewaluacyjne, podczas
których każda z uczestniczek i prowadzących miała możliwość podzielenia się z całą grupą
refleksją nad procesem.
Celem drugiej części, a więc krytycznej refleksji nad wypracowanymi etiudami, było
wspólne poszukiwanie możliwych reakcji na przedstawione sytuacje opresyjne zarówno na
poziomie taktyk indywidualnych, grupowych, jak i zmian w zakresie polityk społecznych.
Stworzenie laboratorium do wypróbowania reakcji i refleksja nad nimi w grupie osób
doświadczających

podobnego

rodzaju

dyskryminacji

często

skutkuje

wzmocnieniem

umiejętności reagowania na sytuacje opresyjne w życiu codziennym, ale także wskazuje na
bariery w aplikowaniu konkretnych rozwiązań. Celem Teatru Forum jest kwestionowanie
i przekształcanie podjętych w danej sytuacji zachowań, tak aby znajdując się w podobnych
okolicznościach, podjąć działanie, które może zmienić niekorzystną sytuację i pozwoli
uczestniczce poczuć się podmiotowo. Równoważnym celem jest wypracowanie szerszych
strategii zmian politycznych czy systemowych, warunkujących położenie osób doświadczających

31

Podłoże teoretyczne tutaj można znaleźć w koncepcjach performatywności płci w ujęciu J. Butler, habitusu P.
Bourdieu, gestusu B. Brechta czy biowładzy M. Foucaulta.
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sytuacji opresyjnych. Refleksji poddawana była cała konstrukcja poszczególnych sytuacji i ich
społeczno-prawne uwarunkowania.
Trzeba podkreślić, że sam proces miał charakter empowermentowy, a zatem miał na celu
wzmocnienie i upełnomocnienie przedstawicielek grup marginalizowanych w procesie
podejmowania decyzji dotyczących ich sytuacji zarówno na poziomie indywidualnym jak
i grupowym. Na poziomie grupy proces ten dotyczy jej widoczności w społeczeństwie, pozwala
lepiej zrozumieć sytuację grupy, wymienić się zasobami prowadząc do wyprodukowania
i zgłębienia wiedzy oraz tożsamości grupowej, ułatwia określenie wspólnych interesów,
zbudowanie poczucia przynależności oraz możliwości wpływu na decyzje polityczne (por. Sadan
2004; CERMI 2012; Czajkowska-Kisil, Dymowska 2013; Serkowska, Werenc 2013; Teutsch,
Żeglicka 2013).
DOSTOSOWANIE WARSZTATÓW DO POTRZEB GRUPY
Warsztat prowadzony był w grupie homogenicznej pod względem płci (wszystkie osoby
zaangażowane bezpośrednio w uczestnictwo bądź pracę warsztatową były kobietami), a jego
uczestniczkami było 13 kobiet z różnymi niepełnosprawnościami (w tym sprzężonymi) w stopniu
umiarkowanym i ciężkim. Wśród nich było pięć kobiet z niepełnosprawnością wzroku, sześć
kobiet z niepełnosprawnością ruchu, jedna z niepełnosprawnością słuchu oraz jedna ze sprzężoną
niepełnosprawnością słuchu i wzroku 32 . Ich miejsce zamieszkania było zróżnicowane: dla
czterech z nich były to duże miasta, dla pięciu małe, cztery osoby mieszkały na wsi. Przedział
wiekowy był bardzo zróżnicowany, w warsztacie uczestniczyły osoby wchodzące w dorosłość
(od 21 lat), w średnim wieku oraz osoby starsze. Cztery z uczestniczek posiadały dzieci.
Kluczowym elementem warsztatów było ich dostosowanie do rodzaju oraz stopnia
niepełnosprawności uczestniczek. Adaptacja ta została przeprowadzona na dwóch poziomach:
z jednej strony zachowując standardy odpowiedniego dostosowania (np., dostosowanie budynku
czy wybór preferowanego sposobu komunikacji, w tym możliwość tłumaczenia na język
migowy), z drugiej strony przeprowadziłyśmy dostosowanie na poziomie indywidualnym,
32

Możliwe, że niski poziom zgłoszeń kobiet z niepełnosprawnościami słuchu wynikał z określenia
niepełnosprawność – które jest niezgodne z podejściem kulturowym do osób Głuchych.
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poprzez wypełnienie przez wszystkie uczestniczki w trakcie procesu rekrutacji formularza 33 ,
w którym określały stopień swojej samodzielności w zakresie pisania, czytania, poruszania się
(prośba o dookreślenie sytuacji problemowych) itd. Mimo pojawiających się pytań otwartych np.
„Kto lub co umożliwi Pani pełny udział w warsztacie?” czy „Jeżeli potrzebuje Pani asystentki,
proszę opisać zakres jej działań a. w trakcie warsztatów b. poza warsztatami”, adekwatne
rozpoznanie potrzeb uczestniczek okazało się być zadaniem trudnym. Dlatego oprócz pytań
dotyczących samodzielności pojawiła się również prośba w formie pytania otwartego o opisanie
swojej niepełnosprawności. Odpowiedzi na to pytanie okazały się być bardzo pomocne,
ponieważ opisywały praktyczne wymiary niepełnosprawności, które wcześniej nie były
poruszane np. zmiany możliwości widzenia w zależności od pory dnia, stopnia zmęczenia itd.;
wskazywały na to co dla nich samych jest istotne:
Jestem niepełnosprawna fizycznie, poruszam się cały czas na wózku inwalidzkim. W podstawowych
czynnościach na co dzień jestem samodzielna, największy problem sprawia mi poruszanie się na
zewnątrz, wyjście gdzieś z domu, gdyż w takich sytuacjach potrzebuję kogoś do pomocy. Choroba,
która spowodowała moją niepełnosprawność powoduje również, bardzo niski wzrost i pewne
zniekształcenia ciała. Co często sprawia, że ludziom trudno mnie zaakceptować, jako dorosłą
samodzielną osobę. (Halina)
Jeżeli byłoby to możliwe to chciałabym asystenta, aby po zajęciach na warsztatach móc wyjść gdzieś
na spacer itp. (nie dam rady sama gdzieś dalej poza budynek poruszać się na wózku). (Halina)
Widzę jak za gęstą mgłą, ludzi rozpoznaję intuicyjnie. (Anna)

Bardzo ważnym elementem dostępności okazała się pomoc w dotarciu na miejsce
warsztatów np. odebranie z autobusu, pomoc w sprawdzeniu rozkładów jazdy. Trzeba podkreślić,
że wczesne wysyłanie wszystkich informacji i możliwość bieżącego kontaktu telefonicznego
już na tym etapie pełniła funkcję budowania zaufania opartego o chęć zrozumienie potrzeb.
Ważne okazało się zapewnienie dostosowanego kontaktu w zależności od indywidualnych
preferencji – dla osób nie(do)słyszących był to kontakt smsowy i mailowy, a dla osób
nie(do)widzących kontakt telefoniczny, włącznie z możliwością telefonicznego wypełnienia

33

Formularz został przygotowany przez autorki pozostałych warsztatów Nic o nas bez nas i zaadaptowany do
potrzeb tego warsztatu.
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aplikacji zgłoszeniowej (była to podstawowa forma kontaktu, również dla osób nieposługujących
się biegle komputerem).
Tym, co na etapie ewaluacji uczestniczki oceniały najwyżej w aspekcie dostosowania, to
zapewnienie audiodeskrypcji34 dla osób nie(do)widzących. Dla wielu z uczestniczek była to
pierwsza sytuacja, w której się spotkały z taką formą dostosowania, pozwoliło im to na pełne
uczestnictwo w warsztatach, lepsze zrozumienie zachodzących procesów, ułatwiało im to
również zabieranie głosu w dyskusjach. W trakcie warsztatów kolejne osoby były uczone zasad
audiodeskrypcji, tak by zadanie udostępnienia zostało przejęte przez wszystkie członkinie grupy
tym samym zdobywając nowe kompetencje.
Ze względu na doświadczenia w organizowaniu poprzednich warsztatów i problemy
z pełnym dostosowaniem przestrzeni warsztatowej jakie im towarzyszyły, dołożyłyśmy
wszelkich starań by przestrzeń zakwaterowania i warsztatów była w pełni dostosowana (w
szczególności łazienka, sala jadalna). Znalezienie takiego miejsca w Krakowie, które mogłoby
jednocześnie pomieścić kilkanaście osób z niepełnosprawnościami było zadaniem niełatwym,
niejednokrotnie okazywało się, że coś stoi na drodze do pełnej dostępności. Pełne dostosowanie
przestrzeni użytkowej jest jednak konieczne, by uczestniczki mogły czuć się komfortowo, jako
osoby których prawa, potrzeby, a przede wszystkim poczucie godności są respektowane.
Ważną decyzja, którą należało podjąć w trakcie organizacji warsztatów, było
rozstrzygnięcie kwestii przyzwolenie na udział osób trzecich, takich jak opiekunowie czy dzieci.
Ze względu na różnego rodzaju wpływ osób opiekujących się na co dzień osobami
z niepełnosprawnościami

(w

tym

nadopiekuńczość,

wyręczanie

czy

patronizacja),

empowermentowy charakter warsztatów oraz chęć zmaksymalizowania autonomii jednostek,
zatrudniłyśmy asystentki, które zapewniały potrzebne wsparcie. Ważnym elementem
dostosowania było również zapewnienie opiekunki do dziecka na czas warsztatów, ponieważ bez
tego udział niektórych kobiet byłby niemożliwy.
ANALIZA PROCESU WARSZTATOWEGO

34

Audiodeskrypcja – werbalny opis treści wizualnych.
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Proces

grupowy

pozwolił

określić

i

pogłębić

badanie

doświadczeń

kobiet

z niepełnosprawnościami, ich potrzeb oraz pozwolił na wypracowanie rekomendacji, które
zostały zebrane i opracowane w końcowej części raportu razem z wynikami innych części badań.
Rekomendacje z tych badań zbierane były dwutorowo: z jednej strony poprzez cały przebieg
warsztatów: analizę narracji, historii i potrzeb, którymi dzieliły się uczestniczki, z drugiej strony
samym rekomendacjom zostały poświęcone ostatnie dwa dni pracy w formie dyskusji w grupach
w poszczególnych tematach, a także w procesie refleksji nad powstałymi etiudami obrazującymi
problemy życia codziennego uczestniczek. Co istotne, rekomendacje były wypracowywane po
wysłuchaniu

różnych

głosów,

poznaniu

się

uczestniczek

nawzajem,

wypracowaniu

podstawowego poziomu zaufania. Rekomendacje wypracowane w tej części badań dotyczyły
następujących obszarów: wpływu na podejmowane decyzje polityczne, dostępności urzędów
i instytucji publicznych, działalności organizacji pozarządowych, sytuacji mieszkaniowej, rynku
pracy, komunikacji publicznej, służby zdrowia, asysty, edukacji, czasu wolnego, kultury, dostępu
do informacji, zwiększania autonomii, sytuacji finansowej, macierzyństwa, związków intymnych,
sytuacji rodzinnej, sytuacji osób z ukrytą niepełnosprawnością. Wszystkie wypracowane wnioski
i postulaty zostały zawarte w rekomendacjach z całego modułu Genderowy wymiar
niepełnosprawności, poniżej natomiast przedstawiam wybrane obszary problemowe, które
okazały się na tym etapie badań szczególnie istotne.
BYCIE KOBIETĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Podstawowym tematem, jaki został poruszony na warsztatach, były stereotypy dotyczące
kobiet z niepełnosprawnościami oraz niemożność spełnienia narzucanych przez społeczeństwo
wzorców kobiecości: z jednej strony związanych ze sprawnym, zgrabnym, atrakcyjnym,
odpowiednio zachowującym się ciałem, a z drugiej rolami typowymi dla kobiet w naszym
społeczeństwie.
Po pierwsze: stereotypy dotyczące kobiet z niepełnosprawnościami przedstawiały je jako
osoby słabe, niekompetentne, uzależnione od innych, o niskim poczuciu własnej wartości,
samotne, niechciane, roszczeniowe, kłopotliwe i niewidoczne. Zgodnie z nimi, powinny być
grzeczne, nienarzucające się, miłe, podporządkowujące się decyzjom innych, nawet jeśli dotyczą
ich samych. Kobiety z niepełnosprawnościami przechodzą zatem wzmocnioną socjalizację do
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bierności. Od najmłodszych lat oczekuje się od nich by były usłużne, grzeczne, nie zajmowały
swoją osobą zbyt wiele przestrzeni, a dla tych, które posiadają niepełnosprawności dołączało do
tego poczucie bycia ciężarem oraz staranie się, by nie sprawiać dodatkowych problemów (np.
chęcią wyjścia z domu). Takie wnioski płyną również z innych warsztatów cyklu Nic o nas bez
nas (por. Serkowska, Werenc 2013; Teutsch, Żeglicka 2013), dla przykładu Agata Teutsch
i Katarzyna Żeglicka w swoim raporcie piszą:
Pojawiło się m.in. takie spostrzeżenie, że zarówno kobiety, jak i osoby niepełnosprawne (więc w
szczególności kobiety z niepełnosprawnością) są postrzegane jako słabe i niesamodzielne i dlatego
muszą być „grzeczne i miłe”, muszą być bierne i akceptować swoje położenie. Tylko wtedy, gdy nie
będą się sprzeciwiać, nie będą wychodzić poza wyznaczone dla swojej grupy miejsce, zyskają
podstawową akceptację i wsparcie. Podstawową, czyli taką która w ogóle pozwoli im przetrwać.
(Teutsch, Żeglicka 2013:24)

Stereotypy i oczekiwania mają ogromną siłę, często są zinternalizowane, są przyczyną
poczucia winy, braku wiary w swoje możliwości, zaniżonych oczekiwań życiowych,
niepodejmowania działań ku temu by zmienić swoją sytuację. Skutecznie blokują też dostęp do
edukacji, rynku pracy, służby zdrowia i aktywności we własnych wspólnotach lokalnych,
generując oczekiwania społeczne, z których wyłamanie się stanowi ogromną trudność i stwarza
ryzyko nieakceptacji, nieotrzymania wsparcia, które konieczne jest do podejmowania
aktywności, a czasem po prostu do przetrwania. Stereotypy te są barierami społecznymi, często
działającymi w sposób emocjonalny, a ich wynikiem jest na niedostępność przestrzeni
publicznych,

co

generuje

zamknięte

koło

socjalizacji

do

bierności.

Kobiety

z niepełnosprawnościami zazwyczaj nie są zaproszone do partycypowania w przestrzeni
publicznej, mają ograniczony dostęp do informacji, budynków i przestrzeni, a także nie są
wystarczająco reprezentowane, ich obecność jest wymazywana ze sfery symbolicznej
tworzonej przez społeczeństwa tak, jakby w nich nie istniały.
Po drugie wąski wachlarz możliwości dopuszczalny przez hegemoniczne dyskursy
dotyczące tego w jaki sposób konstruowana jest w społeczeństwie kobiecość, odbijają się bardzo
silnie na kobietach z niepełnosprawnościami, które muszą walczyć o uznanie swojej spychanej
do sfery tabu kobiecości, atrakcyjności i seksualności. Normy genderowe narzucane kobietom
wykluczają

różnorodność

kobiecych

ciał

(nie-szczupłych,
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nie-białych,

nie-sprawnych)

powodując kompleksy i nieakceptację samych siebie. Idealny model ciała jest silnie
reprodukowany przez media, w których obecność kobiet z niepełnosprawnościami jest nikła.
Kobiecość w społeczeństwie zakotwiczona jest w cielesności, budowana w oparciu o dbałość
o swoje ciało, sposoby posługiwania się nim i jego sprawność. Kobiety niepełnosprawne, osoby,
które posiadają ciała niespełniające norm, są narażone na ciągłe wystawienie na spojrzenie, które
jest oceniające, ciekawskie. Tym, co przede wszystkim jest dostrzegane jest niedoskonała,
niewpisująca się w normy cielesność, przy ignorowaniu innych aspektów ich bycia w świecie:
osobowości, umiejętności, zdolności, relacji w jakich się znajdują (np. roli matki, żony,
pracowniczki, obywatelki) (Zitzelsberger 2005, Hauges 1999). Są widzialne, dostrzegalne,
zwracające na siebie uwagę, „hiperwidzialne” (Zitzelsberger 2005), ale niewidzialna jest ich
podmiotowość.

Uczestniczki

warsztatów

podkreślały

dyskomfort

spowodowany

„hiperwidzialnością” atrybutów niepełnosprawności (białej laski, okularów z grubymi szkłami,
wózka, kul, aparatu słuchowego), które od razu zwracały uwagę, naznaczały osobę jako
niepełnosprawną, a tym samym społecznie postrzeganą jako słabszą, nieporadną, potrzebującą
pomocy, niesamodzielną, niekompetentną, zdaną na innych krzyżując się ze stereotypami
dotyczącymi kobiet jako osób słabszych, zależnych, mniej decyzyjnych etc. Dlatego czasem
kobiety decydowały się na ukrywanie tych oznak (np. schowanie białej laski, perfekcyjne dbanie
o ukrywanie aparatów słuchowych) by móc pełnić społecznie rolę „mniej” niepełnosprawnej 35.
Trzeba podkreślić, że co szokujące w kontekście sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
uczestniczki warsztatów przywoływały historie przemocy, która opierała się na zabraniu im
przedmiotów koniecznych do funkcjonowania np. laski. Jak pokazują międzynarodowe badania
taka przemoc ma miejsce zarówno w przestrzeniach publicznych jak i domowych (por. INWWD
2010).
W społeczeństwie pojawia się lęk przed zbytnim przejawianiem kobiecości przez
kobiety niepełnosprawne, o czym przekonują się słysząc komentarze dotyczące swojej osoby.

35

Podejmując temat atrybutów niepełnosprawności uczestniczki zwracały również uwagę na wygodę ich
użytkowania. Niepełnosprawne kobiety nie mogą liczyć na pomoc ze strony państwa, jeśli potrzebują droższego
sprzętu służącego do rekreacji, czy uprawiania sportu. Jednak sport w przypadku niepełnosprawności z naciskiem
na rekreację, a nie na rehabilitację pozwala przezwyciężyć poczucie braku sprawstwa i bezradności (Por. Brittain
2004).
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W trakcie warsztatów pojawiało się określenie, że są odbierane jako „trzecia płeć”36 – płeć, która
ma „niedoskonałe” ciało kobiety, dlatego nie ma prawa spełniać ról przypisanych w naszym
społeczeństwie kobiecości. Są bezpłciowe, nieseksualne, infantylizowane. Najsilniej dotyka to
kobiet niepełnosprawnych ruchowo, które bardzo silnie odczuwają tabuizowanie ich kobiecości,
a także seksualności. Uczestniczki są przekonane, że nawet ginekolodzy nie są przygotowani na
to, że osoba z niepełnosprawnością „ma także płeć i życie seksualne”, co było również jednym
z wniosków z warsztatów dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchu (Serkowska, Werenc
2013:18). Część z uczestniczek nawet gdyby potrzebowała np. tabletek antykoncepcyjnych
przyznała się, że nie wyobraża sobie rozmowy na ten temat z lekarzem – ze względu na ogromne
tabu, bycie posądzoną o negatywnie ocenianą rozwiązłość seksualną, czy brak odpowiedzialności
za swoje czyny (życie seksualne wiąże się z możliwością zajścia w ciążę, a to wskazuje na
ryzyko przekazania niepełnosprawności potomstwu). Uczestniczki warsztatów w większości nie
wiedziały również gdzie mogą skorzystać z wizyty ginekologicznej, które ośrodki są dostępne
(te znane i będące najbliżej zazwyczaj nie były dostosowane). Trzeba podkreślić, że nierówność
w dostępie do służy zdrowia w tym brak kontroli ginekologicznej może skutkować zwiększonym
ryzykiem zachorowań wśród kobiet z niepełnosprawnościami (por. Arnade, Haefner 2011).
Sytuacje życiowe kobiet niepełnosprawnych w zakresie postrzegania ich kobiecości są
jednak zależne od wielu czynników, wśród których jednym z ważniejszych jest moment nabycia
niepełnosprawności.

Kobiety

niepełnosprawne

od

urodzenia

(szczególnie

z niepełnosprawnościami widzialnymi) przechodzą inną socjalizację, niż kobiety sprawne. Często
ich doświadczeniem jest to, że nie są zachęcane do dbania o siebie, odgrywania swojej
kobiecości, nie są pytane o chłopaków, partnerów, przejawy ich kobiecości czy seksualności są
tłumione, „przygotowuje się” je na to, że mogą być niechciane, nieatrakcyjne, nieseksualne,
odepchnięte, odrzucone ze względu ciało jakim się posługują oraz ciężar poświęcenia jaki niesie
ze sobą związanie się z nimi (por. Teutsch, Żeglicka 2013:25). To budzi w nich postawy lękowe
przed wyrażaniem zainteresowania relacją z inną osobą, wchodzeniem w relacje intymne,
emocjonalnym radzeniem sobie z bliskością. Poprzez hamowanie i tłumienie wyrażania swojej
kobiecości nie przechodzą „treningu”, który przechodzą kobiety pełnosprawne - jak pokazać
36

Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale Seksualność i prawa reprodukcyjne w raporcie Król A.,
Migalska A.(2012)
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zainteresowanie, jak budować relację, jak to jest czuć się atrakcyjną, jak stawiać bariery, kiedy
mówić nie, a kiedy tak (por. Wołowicz-Ruszkowska 2013).. W związku z tym mogą odczuwać
większe pragnienie bycia uznaną za kobiecą Sytuacja kobiet z nabytymi już w dorosłym wieku
niepełnosprawnościami jest inna. Wśród historii uczestniczek warsztatu znalazły się takie, które
opisywały doświadczenie bycia porzuconą przez partnera po nabyciu niepełnosprawności.
Uczestniczki relacjonowały, że pozostanie partnerem kobiety z niepełnosprawnością wiązałoby
się bowiem z koniecznością pełnienia funkcji opiekuńczych, podczas gdy otoczenie wywiera
nacisk komunikatami: „zmarnujesz sobie życie, będziesz się nią ciągle opiekował”, „zasługujesz
na kogoś lepszego”. Inaczej jest w przypadku kobiet, które wiążą się lub pozostają w relacji,
kiedy to mężczyzna staje się niepełnosprawny – wtedy pełnienie funkcji opiekuńczej może być
postrzegane jako bardziej adekwatne społecznie, co również widać na poziomie reprezentacji
wizualnej – częściej można znaleźć wizerunek np. mężczyzny poruszającego się na wózku i obok
niego sprawnej kobiety, niż na odwrót. Ta kwestia wymaga jeszcze dalszych badań, aby móc
zapewnić osobom odpowiednie wsparcie.
Trzeba podkreślić, że w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności siła
i zakres stereotypów i tabu dotyczącego kobiecości była inna. Najsilniej poczucie tabu
kobiecości opisywały kobiety z niepełnosprawnościami ruchowymi, w przypadku kobiet
z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu konstruowanie kobiecości wyglądało inaczej. Teorie
socjalizacji, które mówią o uczeniu się funkcjonowania w społeczeństwie poprzez naśladowanie,
a także performatywna teoria płci, która wskazuje na to, że płeć społeczna tworzona jest poprzez
jej odgrywanie (por. Butler 2008) w szczególności, choć oczywiście nie tylko, oparte są o zmysł
wzroku i oceniające w dużej mierze pozawerbalne reakcje. Osoby, które nie doświadczają na
sobie oceniającego wzroku innych ponieważ nie(do)widzą, mogą konstruować swój gender
w inny sposób, co może być powodem w różnicach doświadczenia pomiędzy tymi dwoma
grupami. Dodatkowo, często są one zdane na konstruowanie swojego wyglądu przez inne osoby
np. rodzinę (strój, wygląd) i nie mają pełnej kontroli nad społecznym odróżnianiem siebie przez
wygląd, co jest jednym z podstawowych mechanizmów dystynkcji społecznej, a oceniana przez
innych atrakcyjność ma wpływ na powodzenie w życiu zarówno społecznym jak i zawodowym 37.
37

Dodatkowym wnioskiem, który nasuwa się poprzez obserwację kobiet nie(do)widzących na warsztatach byłoby
tworzenie bezpiecznych przestrzeni, w których mogłyby one eksperymentować ze swoim ciałem, jego siłą,
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Ze względu na to, że społeczne konstruowanie kobiecości w najmniejszy sposób oparte jest
o zmysł słuchu, a także, że nie(do)słyszenie jako niepełnosprawność znika w kontakcie z grupą
posługującą się odpowiednią formą komunikacji, wśród kobiet nie(do)słyszących prawie
nieobecne były narracje dotyczące tabuizowania kobiecości kobiet niesłyszących (także
w prowadzonych w projekcie wywiadach biograficznych).
Zwracając uwagę na znaczące różnice trzeba podkreślić jeszcze, że niezależnie od
posiadanej niepełnosprawności, kobiety z niepełnosprawnościami mają ograniczony dostęp do
wiedzy o samych sobie w zakresie spraw specyficznie kobiecych: zdrowia seksualnego
i reprodukcyjnego (tabuizacja, zaprzeczanie, brak informacji w dostosowanym formacie w tym
w polskim języku migowym, ograniczony dostęp do gabinetów, a także profilaktycznych badań
ginekologicznych). Uczestniczki warsztatów wyrażały chęć szerszej edukacji w zakresie
seksualności i zdrowia reprodukcyjnego.
Po trzecie w zakresie spełniania oczekiwań wobec kobiecości przez kobiety
z niepełnosprawnościami było spełnianie przez nie typowo kobiecych ról, w tym
w szczególności pełnienia funkcji opiekuńczych. Trzeba podkreślić, że wbrew panującym
stereotypom kobiety z niepełnosprawnościami (w zależności od stopnia niepełnosprawności)
często pełnią funkcje opiekuńcze wobec innych osób: dzieci, osób starszych czy innych osób
z niepełnosprawnościami. Kobiety z niepełnosprawnościami stereotypowo postrzegane są jako
osoby, które wymagają pomocy, opieki, wsparcia, a nie jako te, które tą pomoc dają, co nie jest
zgodne z rzeczywistością, ponieważ jako osoby częściej pozostające w domu mogą wykonywać
dużą część pracy opiekuńczej. Szczególnym tematem dla uczestniczek była tutaj rola matki.
Wymagania stawiane przez społeczeństwo każdej matce są, jak pokazują badania, bardzo
wygórowane i osiągnięcie wszystkich społecznych oczekiwań jest właściwie niemożliwe. We
współczesnym społeczeństwie macierzyństwo jest idealizowane, matka ma być zawsze przy
dziecku, odpowiada w pełni za jego rozwój, ma być dla dziecka zawsze, wszędzie i w każdej jego
potrzebie, co jest podwaliną pod przyzwolenie na obwinianie matek (Malacrida 2009). W trakcie

szybkością, ciężkością, balansem, a także jego postrzeganym wizerunkiem. Taki repertuar ćwiczeń proponują
współcześnie metody teatralne bądź taneczne, które mogłyby ułatwić nabranie pewności w słuchaniu własnego
ciała i posługiwania się nim i tworzenia własnego wizerunku.
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warsztatów temat macierzyństwa był niechętnie poruszany i wiązał się z ogromnymi emocjami
zarówno dla kobiet, które są matkami jak i dla tych, które nie mają dzieci. Jasnym przekazem
kobiet było stwierdzenie, iż „Problemem nie jest samo macierzyństwo. My sobie poradzimy.
Problemem jest jego społeczny odbiór.” Kobiety, które chciały zostać matkami często
doświadczały silnego braku akceptacji społecznej, hamowania ich możliwości decydowania:
„Jak chcesz być matką na wózku? Tylko krzywdę zrobisz temu dziecku”. Kobiety są
zniechęcane do tego by zachodzić w ciążę, czasami temat ten jest tak tabuizowany, że boją się
one w ogóle dopuścić do siebie taką myśl. Dodatkowo społeczny stereotyp, że kobieta
niepełnosprawna jest niekompetentna prowadzi do tego, że ekstremalnie trudno jest jej znaleźć
stałą pracę, co w rezultacie zwiększa ryzyko trudności ekonomicznych, biedy, życia
w niedostosowanych warunkach i ma to wpływ na decyzje o macierzyństwie. Mogą pojawiać się
bariery ekonomiczne spowodowane zwiększonymi kosztami rodzicielstwa ze względu na ich
różnego rodzaju ograniczenia oraz bariery w środowisku (por. Frohmader, Meekosha 2010:10)
a także trudności w godzeniu ról opiekuńczych z pracą zawodową oraz dodatkowo z barierami
niepełnosprawności. Z tych powodów kobiety z niepełnosprawnością stykają się z jeszcze
większą stygmatyzacją, utrudniającą im zostawanie matkami i podejmowanie decyzji
dotyczących prokreacji. Dalszą część problemów stanowią bariery zewnętrzne, architektoniczne,
projektowanie akcesoriów do opieki nad dziećmi, które są nieprzystosowane do możliwości
kobiet z niepełno sprawnościami, jak i ograniczenia wynikające ściśle z niepełnosprawności,
które mogą ograniczać możliwość dawania odpowiedniej opieki dziecku 38 . Trzeba podkreślić
jednak, że w przypadku uczestniczek warsztatów, były one w stanie sprostać zadaniom
opiekuńczym, przezwyciężając tego rodzaju bariery, znajdując kreatywne rozwiązania
i podejmując dodatkowe działania na rzecz bezpieczeństwa (por. Malacrida 2009, Grue, Lærum
2002).
W zależności od rodzaju niepełnosprawności dodatkowym argumentem, z którym
przyszłe matki musiały się skonfrontować była możliwość przekazania niepełnosprawności
dziecku oraz własne ryzyko zdrowotne. Dla przykładu kobiety Głuche czasem deklarowały, że
nie jest dla nich istotne czy dziecko urodzi się słyszące czy Głuche ponieważ w obu przypadkach
38

Zob. rozdz. Dostępność wrażliwa na płeć [w:] Migalska, Król (2012)
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będą im w stanie zapewnić godne życie 39 . W przypadku posiadania Głuchego dziecka przez
Głuchą mamę jej niepełnosprawność stawała się dodatkowym atutem w porównaniu ze
słyszącym rodzicem tzn. byłaby lepiej przygotowana do tego jak zapewnić temu dziecku
właściwą opiekę, jak poradzić sobie w świecie zdominowanym przez słyszących, jak
funkcjonować w dźwiękowym świecie nie słysząc. Zaś funkcjonując sprawnie w środowisku
osób Głuchych, umiałyby przekazać dziecku kulturę Głuchych. Innym pojawiającym się
oskarżeniem jest zarzut, że dziecko będzie się gorzej rozwijać, bądź będzie narażone na
niebezpieczeństwo.
Uczestniczki warsztatów podkreślały, że istnieje zbyt mało pozytywnych wzorców
macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami, temat ten nie pojawia się w mediach,
serialach, nie docierają do nich informacje o tym, że jest to możliwe, jak podchodzić do
macierzyństwa, kiedy można się na nie zdecydować, a kiedy raczej nie, czy są jakieś
wypracowane sposoby jak sobie radzić w konkretnych praktycznych sytuacjach. Obecność na
warsztatach dwóch kobiet wraz z dziećmi zmieniła postrzeganie możliwości macierzyństwa
przez inne osoby. Kobiety podkreślały, że macierzyństwo jest jedną z najpiękniejszych rzeczy
w ich życiu, dawało im poczucie bycia osobą, która może coś od siebie dać, stworzyć, czuć się
kobietą, osobą odpowiedzialną i dorosłą.
NIERÓWNOŚĆ W DOSTĘPIE DO EDUKACJI I RYNKU PRACY
Podwaliny pod kolejne trudności w codzienności kobiet z niepełnosprawnościami stanowi
nierówny w zestawieniu z kobietami nieposiadającymi niepełnosprawności dostęp do edukacji.
Niezależnie od posiadanej niepełnosprawności, kobiety doświadczają nierówności w systemie
edukacji (brak dostosowań architektonicznych, komunikacyjnych, niski bądź niedostosowany
poziom nauczania np. nagminne opóźnienia w dostosowywaniu materiałów dla uczniów
nie(do)widzących, mieszanie uczennic i uczniów z niepełnosprawnościami fizycznymi
i zmysłowymi z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi), co dalej w połączeniu
z obowiązującymi stereotypami skutkuje trudnościami w znalezieniu odpowiedniej, bądź często
39

Więcej na ten temat w Król, Migalska. (2013), Sytuacja kobiet Głuchych i nie(do)słyszących. Raport z badań
biograficznych.
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po prostu pracy. Sytuacja edukacyjna dziewcząt40 i kobiet z różnymi niepełnosprawnościami jest
bardzo zróżnicowana, można jednak z pewnością powiedzieć, że doświadczają nierówności
w spotęgowanej sile również ze względu na stereotypy dotyczące płci i niepełnosprawności
występujące w edukacji. Monika Serkowska i Anna Werenc w raporcie z warsztatów z kobietami
z niepełnosprawnościami ruchu również odkreślają ten aspekt:
Dostęp do edukacji nie jest problemem kobiet sprawnych – tutaj z reguły podkreślany jest fakt, że
kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn - ale osób z niepełnosprawnościami, a więc kiedy mówi się
o prawach kobiet na rynku pracy nie zajmując się tematem dostępu do edukacji (i w konsekwencji,
rynku pracy) dla kobiet z niepełnosprawnościami, nie reprezentuje się ich interesów. (Serkowska,
Werenc 2013:16)

W sytuacji edukacyjnej dziewczęta z niepełnosprawnościami mogą doświadczać
poczucia braku wzorców do naśladowania, który pokazywałby im kim mogą się stać
w przyszłości, jakie funkcje mogą z powodzeniem pełnić, rzadko (bądź wcale) zdobywają wiedzę
o kobietach z niepełnosprawnościami, które funkcjonują w społeczeństwie w satysfakcjonujący
dla siebie sposób, czy takich które były ważne w historii (por. ang. rolelessness Rousso 2004).
Często pojawiającym się problemem jest też ignorancja ze strony nauczycieli i wykładowców
bazująca na braku zrozumienia ich sytuacji, powodująca poczucie bycia pomijaną. Kobiety mają
uzasadnione oczekiwania, aby instytucje edukacyjne w widoczny sposób podejmowały
inicjatywę i dawały jasny sygnał, że są dostosowane i chętne do przyjęcia kobiet
z niepełnosprawnościami np. poprzez informowanie na stronach internetowych o możliwości
podjęcia szkolenia czy studiów przez osoby z niepełnosprawnościami, ale również poprzez
komunikację wizualną. W szczególnej sytuacji znajdują się osoby Głuche i niedosłyszące,
ponieważ system nauczania bazujący na języku polskim, a nie systemie dwujęzycznym gdzie
pierwszym językiem byłby polski język migowy (PJM) (por. Czajkowska-Kisil, Dymowska
2013), a drugim język polski uczony jako język obcy, jest skrajnym nierozpoznaniem potrzeb
edukacyjnych uczennic i uczniów, który skutkuje w zaniżeniu poziomu ich edukacji oraz często
niewystarczającą umiejętnością posługiwania się pisanym językiem polskim, co w konsekwencji
40

Społeczne oczekiwania zmieniają się wraz z wiekiem, dlatego zastosowanie zróżnicowania na dziewczęta i kobiety
z niepełnosprawnościami zastosowane w tym tekście jest istotne, aby podkreślić niuansowanie doświadczeń w
biegu życia por. European Disability Forum, 2011, 2nd Manifesto on the Rights of Women and Girls with Disabilities
in the European Union.
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w drastyczny sposób ogranicza ich szanse na rynku pracy. Takie ciągłe doświadczanie
niedostosowania bądź niepełnego dostosowania może skutkować frustracją i poczuciem
niedowartościowania. Uczestniczki warsztatów podkreślały jednak, że wykazują się dużym
zdeterminowaniem w przełamywaniu barier zarówno fizycznych jak i społecznych, jednak ciągle
szczególnie w zakresie edukacji dorosłych, szkoły i uniwersytety okazują się bezradne, kiedy do
rekrutacji przystępuje osoba z niepełnosprawnością. Kobiety, które chcą podnieść swoje
kwalifikacje, aby móc lepiej odnaleźć się na rynku pracy, po prostu nie zostają przyjęte.
W oczywisty sposób warunkuje to ich sytuację na rynku pracy, która ze względu na zjawiska
takie jak szklany sufit, segregacja wertykalna i horyzontalna jest już wystarczająco
skomplikowana. Według uczestniczek warsztatów najtrudniej jest przekonać pracodawcę
o swoich kompetencjach, stworzyć wizerunek osoby na której można polegać, która jest
odpowiedzialna i po odpowiednim dostosowaniu może wykonywać rodzaj pracy, której się
podejmuje. Rozmówczynie podkreślały, że pracodawcy nie są przekonani do zatrudniania kobiet
z niepełnosprawnościami, w gąszczu stereotypów nie umieją ocenić ich kompetencji, nie są
przekonani, że opłaca im się zatrudnić taką osobę. Pracodawcy nie wiedzą jak to robić, procedury
są skomplikowane, nie mają chęci i czasu do tego by je przyswajać, nie wiedzą też jak zrobić
odpowiednie przystosowanie. Kiedy już zatrudnią kobietę niepełnosprawną, nie rozumieją na
czym polega jej niepełnosprawność np. że nieadekwatne i bezcelowe jest komunikowanie
zadania osobie niesłyszącej podniesionym głosem41. Zdarza się, że firmy nie zatrudniają osób
z niepełnosprawnościami ze względu na ich wygląd oraz panujące stereotypy, bojąc się utraty
wizerunku (por. Serkowska, Werenc 2013:16). Dlatego ciągle kluczem do przeciwdziałania
wykluczeniu na rynku pracy jest zmiana postaw społecznych wobec niepełnosprawności.
Uczestniczki zwracały szczególną uwagę na zły przykład płynący z instytucji publicznych,
gdzie również zatrudnia się bardzo mało osób z niepełnosprawnościami, co obniża morale
i powoduje niewidoczność.
Dodatkowo, część z uczestniczek warsztatu nisko oceniała swoje kompetencje i wyrażała
wiele obaw odnośnie rynku pracy, co czasem było utwierdzane przez rodzinę i najbliższych,
41

Jednym z proponowanych rozwiązań jest zatrudnienie asystenta osoby z niepełnosprawnością, która odciążałaby
pracodawcę z zawiłości procesu dostosowywania, mogłaby być rodzajem mediatora, rozwiewać pojawiające się
wątpliwości, przedstawiać rzetelne informacje zarówno jeśli chodzi o biurokrację jak typ niepełnosprawności.
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obniżając jeszcze motywację i wiarę we własne możliwości. Istotnym czynnikiem był także
strach przed podjęciem pracy i w konsekwencji utratą jedynego stałego świadczenia czyli renty,
szczególnie w sytuacji, w której procedury są skomplikowane, a osoby nie znają dokładnie zasad,
na których przyznawane są świadczenia. Dlatego kobiety mają trudności w utrzymaniu
stabilności finansowej, co dalej skutkuje ogromnymi trudnościami w podjęciu niezależnego
życia, budowaniu własnej autonomii, podejmowaniu decyzji odnośnie życia prywatnego,
posiadania dzieci. Dla większości z nich marzeniem jest znaleźć jakąkolwiek pracę.
W kontekście rynku pracy trzeba podkreślić, że kobiety z niepełnosprawnościami
(w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności) wykonują nieodpłatną pracę domową
(czasem cały ciężar tej pracy spoczywa na ich barkach) a także, co było zaznaczone już
wcześniej, pełnią pracę opiekuńczą na rzecz innych osób zależnych. Są więc nie tylko osobami
otrzymującymi wsparcie, ale i dającymi pomoc. Często jest tak, że wykonywanie tej pracy daje
kobietom dużą satysfakcję, poczucie bycia potrzebną, zaradną, jednak w kontekście stereotypów
dotyczących roli kobiety trzeba zauważyć, że zbytnie obciążenie tego rodzaju pracą może być
powieleniem kolejnego podziału genderowego na sferę publiczną (zdominowaną przez
mężczyzn) i domową (zdominowaną przez kobiety). Nie można zapominać o tym, że
oczekiwania wobec pełnienia funkcji domowych w połączeniu z posiadana niepełnosprawnością
oraz stereotypami wokół niej mogą skutecznie uniemożliwiać podjęcie pracy zawodowej.
OGRANICZANIE PRZESTRZENI I AUTONOMIA
Kolejnym analizowanym przez uczestniczki doświadczeniem, które było udziałem
wszystkich obecnych kobiet z niepełnosprawnością ruchu oraz niewidomych, było odczucie
ograniczenia dostępności przestrzeni przejawiające się na różnych płaszczyznach ich
codzienności. Po pierwsze poprzez fakt zamieszkania w niedostępnych budynkach, kiedy
możliwość wyjścia jest warunkowana zawsze konieczną pomocą innych (zniesienie wózka,
zniesienie osoby), co zupełnie odbiera osobom poczucie niezależności, decydowania o sobie,
a także naraża je na ryzyko niebezpieczeństwa. W jednym przypadku uwięziona w domu osoba
próbowała sama wydostać się z domu ciągnąc za sobą wózek, który potem spadł prawie ją
kalecząc. Co więcej, powodem, który czasem podawany jest jako przyczyna niemożliwości
dostosowania budynku są np. przepisy przeciwpożarowe. Przepisy przeciwpożarowe nie mogą
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stać ponad dostępnością, w przypadku, kiedy osoba zamieszkuje na stałe dany budynek.
W przypadku braku możliwości dostosowania, osoba taka powinna dostać zastępcze mieszkanie
spełniające standardy dostępności. Jednocześnie jej sprawa nie może być rozpatrywana jako
sprawa w pełni niezależnej jednostki, jeżeli funkcjonuje w rodzinie. W jednym z analizowanych
przypadków mieszkanie zastępcze zostało zaproponowane osobie poruszającej się na wózku na
drugim końcu miasta, w momencie kiedy osoba wykonuje na rzecz rodziny codzienne funkcje
opiekuńcze (w tym przypadku opiekuje się starszą matką oraz kilkoma wnukami).
Przeprowadzka do zaproponowanego mieszkania zrywałaby całkowicie możliwość prowadzenia
w taki sposób dalszego życia.
Niestety

ograniczanie

przestrzeni

nie

rozgrywa

się

jedynie

w

płaszczyźnie

architektonicznej, ale również rodzinnej. Kobiety z niepełnosprawnościami często zniechęcane są
przez rodziny do podejmowania działalności samodzielnie (często ze strachu przed
niebezpieczeństwem, nieprzychylnym otoczeniem, barierami architektonicznymi, brakiem
rozpoznania ambicji i potrzeb osoby, koniecznością udzielenia pomocy itd.). Okazuje się, że
czasami muszą stoczyć batalię o to, by w ogóle wyjść samodzielnie z domu42.
Moja mama na początku radziła mi, żebym w ogóle nie wychodziła, żebym sobie tylko otworzyła okno.
Często nie mogę nawet kupić chleba, bo wszędzie są wysokie krawężniki i nie mogę wjechać, nieraz i
kilka sklepów minę zanim się dostanę, a nikt nie zapyta czy pomóc, tylko patrzą, spieszą się, widzą, że
babka przyciężka i boją się, że nie dadzą rady. (Zuzanna)
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funkcjonowaniu, czasem niedostosowania przestrzeni mieszkalnych, niektóre z nich decydują się
na samodzielne życie, co często obarczone niezwykle trudnym do pokonania oporem ze strony
rodziny. Dziewczęta z niepełnosprawnościami doświadczają nadopiekuńczości, co najsilniej
odczuwane jest w rodzinach i hamuje w nich rozwój ich własnej autonomii i decyzyjności,
a czasem może wpływać na nie destrukcyjnie. Niższe oczekiwania kierowane wobec nich mogą
być przyczyną niewypełnienia swojego potencjału, niskiej samooceny, a w konsekwencji
internalizacji tego, że mogą osiągnąć mniej. Rodzina bywa nadopiekuńcza, z intencją ochrony
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Badania prowadzone w Hiszpanii pokazują, że tam ponad 2 miliony ludzi nie wychodzi z domu (CERMI 2012).
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osoby przed zewnętrznym, niedostosowanym i niebezpiecznym światem, jednak często powoduje
to poważne szkody przyczynia się do wyuczonej bezradności czy wspiera izolację społeczną.
Dlatego częścią efektywnej pracy nad autonomią i usamodzielnianiem jest praca z rodzinami, by
uwierzyły w potencjał córek, matek, partnerek, nie ograniczając i nie wyręczając ich
czynnościach, które same mogą wykonać. Nadopiekuńczość wobec nich może być jeszcze silniej
umocowana w stereotypach dotyczących kobiecości, związanych z postrzeganiem ich jako
słabszych, bardziej zależnych, gotowych na akceptację decyzji innych osób.
Kobiety z niepełnosprawnościami chcą podejmować decyzje odnośnie własnego życia,
jeśli to możliwe również w zakresie samodzielnego zamieszkania, także kiedy nie posiadają
stałego partnera życiowego. Potrzebują dostosowania, pomocy, ale nie we wszystkich aspektach
życia. Aby móc dążyć do takiego uniezależnienia, kluczowe jest by mogły korzystać ze wsparcia
asystentów. Jak same podkreślają jedną z najważniejszych ról w budowaniu niezależności, pełni
kwestia finansowa m.in. dopłaty do aktywnych wózków, nowoczesnych programów odczytu
ekranu czy dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Krzyżowanie się w tym
względzie płci i niepełnosprawności nie przejawia się jednak tylko w warstwie finansowej, ale
szczególnie w warstwie stereotypów i uprzedzeń.
Z

budowaniem

samodzielnego

samodzielności

przemieszczania

się

związana
(w

jest

najmniejszym

kluczowa
stopniu

kwestia

możliwości

dotyczy

to

kobiet

z niepełnosprawnościami słuchu). Dlatego kwestia komunikacji miejskiej została w trakcie
warsztatów rozpatrzona wieloaspektowo. Jej niedostępność rozpoczyna się od braku informacji
o tym kiedy przyjedzie pojazd przystosowany (niskopodłogowy), dalej jest to brak przeszkolenia
kierowców do odpowiedniego podjeżdżania pojazdem tak, by osoba na wózku mogła wjechać.
Wszystkie osoby stwierdziły, że najtrudniejsze nie jest wejście do autobusu, ale wydostanie się
z niego na odpowiednim przystanku (szczególnie w przypadku gdy jest zatłoczony). Okazuje się,
że mimo zmieniającej się stopniowo świadomości społecznej, doświadczanie poniżających
komentarzy to dla kobiet z niepełnosprawnością codzienność: „Po co taka z domu wychodziła,
jak sobie nie umie sama poradzić. Zostać w domu i siedzieć na czterech literach”. Mimo wiedzy
o tym, że w przypadku nieudzielenia przez kierowcę pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu
z autobusu, można zgłosić skargę do zarządu komunikacji miejskiej dotyczącą arogancji
kierowcy, uczestniczki wycofywały się przed tym tłumacząc: „Ja nie wiem w jakiej sytuacji jest
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ten człowiek. Może zabiorą mu pensję, a on wychowuje dzieci”(Ewelina)43. Bardziej adekwatne
byłoby więc podjęcie innych środków, jak choćby przeszkolenia kierowców, opracowania
systemu premiowania tych z nich, którzy wsparcia udzielają, przeprowadzenie kampanii
informacyjnych podnoszących świadomość społeczną w środkach komunikacji publicznej.
Uczestniczki proponowały również szkolenia kierowców z udziałem osób na wózkach – będąc
przekonane, że bezpośrednie zrozumienie problemów osób z niepełnosprawnościami przez
kierowców byłoby wystarczającym do zmiany ich postaw. Kwestia dostępu do transportu,
w tym komunikacji publicznej jest kluczowa dla umożliwienia aktywnego uczestnictwa
kobiet z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Jak pokazują międzynarodowe badania
ze względu na niski status ekonomiczny kobiety z niepełnosprawnościami bardzo rzadko mogą
sobie pozwolić na zaadaptowany do ich potrzeb samochód, a więc niedostępność publicznego
transportu skazuje je na pozostawanie w domu, bądź duże wydatki na taksówki, co w ich sytuacji
często skutecznie ogranicza im możliwość wyjścia (por. CERMI 2012:80).
UKRYTE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Jednym z najważniejszych tematów, jaki został podjęty w trakcie warsztatów była
sytuacja osób z niepełnosprawnościami ukrytymi, niewidzialnymi na pierwszy rzut oka,
czasem nie do zauważenia nawet przy dłuższym kontakcie. Okazało się, że szczególnie dla osób
z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, zmaganie się z niewidocznością niepełnosprawności
jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń dnia codziennego. Osoby te zazwyczaj mogą unikać
rozpowszechnionej stygmatyzacji jaką obarczona jest niepełnosprawność i związanych z nią
stereotypów oraz wykluczenia społecznego, jednak ponoszą tego ogromne koszty, które spychają
je w inny rodzaj wykluczenia ze względu na niepełnosprawność tzn. milczenie, osamotnienie
w problemie oraz brak dostosowań. Często osoby te nawet przez wiele lat nie przyznają się do
posiadania niepełnosprawności, odbierając otoczeniu możliwość przystosowania się do ich
potrzeb i możliwości. Takie sytuacje dotyczyły np. sytuacji na uczelniach, gdzie osoby, które
widzą „tylko zarysy postaci, rozpoznają je intuicyjnie, a rzeczywistość widzą jak przez gęstą
mgłę”(Anna) nie ujawniały tego nawet prowadzącym zajęcia wykładowcom i starały radzić sobie
43

Z tego powodu uczestniczki postulują lepszy system skarg i zażaleń, który nie skutkowałby finansowym
ukaraniem kierowcy – nie karajmy, ale uświadamiajmy i uczmy.

254

same. Część z tych osób nie wiedziała również o istnieniu Biur ds. Osób Niepełnosprawnych,
które mogłyby w jakiś sposób pomóc, niektóre obawiały się kontaktu z BONami, ze strachu
przed stygmatyzacją.
Standardowo zjawisko autostygmatyzacji łączone jest z nieakceptowaniem swojej
niepełnosprawności i niskim poczuciem własnej wartości, jednak należy podkreślić, że proces
(nie)akceptacji ukrytej niepełnosprawności przybiera inny przebieg niż niepełnosprawności, która
jest widoczna. Z tą pierwszą wiąże się specyficzny problem ciągłego decydowania o tym, komu
i w jakiej sytuacji powiedzieć o swojej – czasem znacząco utrudniającej funkcjonowanie czy
powodującej ból – niepełnosprawności. To ciągłe decydowanie wyznacza dwa światy, w których
poruszają się te osoby. Jak wynika z naszych badań zdarza się, że szczególnie młode kobiety
z ukrytymi niepełnosprawnościami doświadczają kwestionowania ich niepełnosprawności,
sugerowania, że przedstawiają zafałszowane dokumenty, a ostatecznie stawiania ich w sytuacji
poniżającej, polegającej na okazywaniu politowania np. poprzez emocjonalne komentowanie
wyglądu i atrakcyjności kobiety „taka młoda, taka piękna, a taka tragedia”. Społeczny obraz
niepełnosprawności nie odpowiada bowiem obrazowi zadbanej samodzielnej kobiety, która ma
niewidzialne z zewnątrz dysfunkcje słuchu czy wzroku. Opresyjne dla osób w takiej sytuacji
może być również nagminne, nieadekwatne do sytuacji, podkreślanie przez osoby trzecie ich
niepełnosprawności oraz traktowanie dostosowywania jako „specjalnego traktowania”. Polega to
bezrefleksyjnym rozszerzaniu pola przystosowań uznawanych za niezbędne, by osoba mogła
sobie „poradzić”, na inne, niemal wszystkie obszary jej funkcjonowania, co nie tylko jest
nieadekwatne i niepotrzebne, ale za czym kryje się założenie o jej niekompetencji i odbierane jest
przez osoby z niepełnosprawnościami jako przemocowe. Jedna z uczestniczek przedstawiła
historię, w której osoba podczas egzaminu potrzebowała tylko powiększenia czcionki, natomiast
wykładowca na forum grupy pytał kto jest osobą niepełnosprawną potrzebującą „specjalnego
egzaminu”. Uczestniczki warsztatów zwracały również uwagę na łatwość przekraczania
granicy prywatności, w sytuacjach formalnych, w których informacja o niepełnosprawności
traktowana jest jak sygnał i zaproszenie do komentowania i zadawania pytań o inne, często
prywatne aspekty życia, co szczególnie spotyka kobiety młode. Nadmierne poszerzanie
przestrzeni zależności oraz uruchamianie stereotypów związanych z niepełnosprawnością
utrudniało w dużym stopniu uczestniczkom warsztatów konstruowanie siebie jako jednostek
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kompetentnych i (po odpowiednim dostosowaniu rzeczywistości społecznej) mniej lub bardziej
samodzielnych.
Trzeba podkreślić, że często przyczyną ukrywania swojej niepełnosprawności jest jej
tabuizowanie przez najbliższe otoczenie w trakcie socjalizacji oraz nakłanianie do tego by za
wszelką cenę sprawiać wrażenie „normalności”. Szczególnymi aktorami tego procesu są rodzice,
skłaniający córki by zasłaniały aparaty, nie mówiły nikomu, że niedosłyszą czy niedowidzą. Tego
rodzaju tabuizowanie przez rodziców niepełnosprawności w dzieciństwie, z perspektywy czasu
oceniane jest negatywnie przez dorosłe kobiety, które tego doświadczyły. Interpretują to jako
chęć ochrony przed wyśmianiem czy wykluczeniem, jednak niemożność przyznania się do tego
„jaką się jest”, ciągłe poczucie oszukiwania, nieporozumienia wynikające z ukrywania
niepełnosprawności postrzegają jako przyczynę wytworzenia się poczucia osamotnienia, braku
akceptacji, niepewności, zaniżonego poczucia wartości. Trzeba wyraźnie podkreślić, że
tabuizowanie to jest wzmacniane przez system edukacyjny w szczególności dotyczący osób
niedosłyszących oraz izolowanie ich od grupy Głuchych.

Małgorzata Czajkowska-Kisil

i Małgorzata

przeznaczonych

Dymowska

analizując

wyniki

warsztatów

dla

kobiet

z niepełnosprawnościami słuchu piszą:
Uczestniczki pierwszego warsztatu przyznały, że przez całe dzieciństwo były izolowane od kontaktów z
osobami Głuchymi, posługującymi się językiem migowym. W ich świadomości powstało przekonanie,
że tylko posługując się mową foniczną mogą zaistnieć społecznie, a osoby migające należą do grupy
mniejszościowej, która podlega wykluczeniu społecznemu. Kiedy jednak próbowały zaistnieć
społecznie jako osoby słyszące, okazywało się to trudne lub niemożliwe, gdyż otoczenie słyszące nie
akceptowało ich problemów z odbieraniem dźwięków lub trudności w odbiorze mowy. (CzajkowskaKisil, Dymowska 2013:35)

Sytuacja

ta

dotyczy

przede

wszystkim

osób

które

mają

„umiarkowany”

stopień

niepełnosprawności tzn. niedowidzą (widzą plamy, widzą tylko przestrzenią 5% oka, widzą jak
za gęstą mgłą) czy niedosłyszą (mają znaczący ubytek słuchu, są implementowane bądź używają
aparatów, korzystają z odczytu mowy z ust) i jest znacząco inna od sytuacji osób Głuchych
posłujących się językiem migowym czy osób.
Trzeba jednak zaznaczyć, że innym zjawiskiem jest tabuizacja niepełnosprawności
a innym świadome decyzje odnośnie konstruowanie obrazu siebie. Decydowanie o tym, aby
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nie ujawniać swojej niepełnosprawności może mieć różne powody i niekoniecznie musi być
związane z niskim poczuciem własnej wartości (jak jest to rozumiane w klasycznych teoriach),
ale wynika z czystej kalkulacji zysków i strat i powodowane jest za dużym ryzykiem obciążenia
negatywnymi

konsekwencjami.

Osoby

podejmują

różne

strategie

informowania

o niepełnosprawności, czasem czekają na właściwy moment kiedy osiągnięty zostanie pewien
stopień zaufania, czasem poinformowanie o tym w późniejszym terminie jest sposobem na
łatwiejsze zdobycie szacunku, postrzeganie swojej osoby przez innych jako osoby kompetentnej,
przełamanie stereotypów. To także strategia by uniknąć poczucia „bycia dla innych ciężarem” nie
ze względu na rzeczywistą potrzebę pomocy, ale przez obawę przed założeniem innych osób, że
są zobowiązane do udzielania pomocy, a jednocześnie nie mają na to chęci, gotowości czy
możliwości. Czasem może prowadzić to do wycofywania się z kontaktów z osobami
z niepełnosprawnościami, by uniknąć poczucia winy, że pomocy (która w rzeczywistości nie jest
nawet potrzebna) się nie oferuje. Milczenie o swojej niepełnosprawności nie świadczy zatem
jednoznacznie o zaniżonym poczuciu własnej wartości. Osoby mogą wytwarzać pozytywny
obraz siebie i jednocześnie podejmować różne strategie mające na celu ograniczenie wpływu
społecznej stygmy. Mimo doświadczenia obciążenia stygmą społeczną, wiele osób podchodzi do
swojej niepełnosprawności pozytywnie (tutaj szczególnym przykładem są kobiety Głuche 44
(por. Czajkowska-Kisil, Dymowska 2013). Same konstruują obraz swojej niepełnosprawności
decydując nie tylko czy mówić, ale kiedy, komu w jakiej sytuacji i ile. Ich wybór rozgrywa się
pomiędzy byciem poddaną silnym stereotypom (jako osób wymagające zawsze pomocy, ofiar,
podmiotów

litości)

a

uzyskaniem

odpowiedniego

dostosowania.

Jeśli

ukrywają

niepełnosprawność mogą utrzymać konkretny publiczny obraz siebie, ale ryzykują wysoki stres
tego, że niepełnosprawność zostanie dostrzeżona, albo przeszkodzi w realizacji zadań w pracy
bądź edukacji. Jeżeli postanowią ujawniać niepełnosprawność mogą otrzymać potrzebne
dostosowanie jednak muszą się liczyć z przyjęciem na siebie bagażu stereotypów i ograniczeń
związanych z niepełnosprawnością (Olney & Brockelman 2003). Ciągłe znajdywanie się
w pozycji proszenia o pomoc, a jednocześnie charakterystyczne doświadczanie niedowierzania
innych osób w to, że posiada się niepełnosprawność, silnie obciąża kobiety z niewidocznymi
niepełnosprawnościami.
44

Więcej na ten temat zob. Król, Migalska (2013) str. 11-30.
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Wśród osób z niewidzialnymi niepełnosprawnościami zdarzają się opinie, że trudniej jest
im otrzymać dostosowanie, ponieważ muszą o nie dodatkowo prosić. Dodajmy, że uzyskanie
odpowiedniego dostosowania nie powinno stawiać osób z niepełnosprawnościami w trudnej
sytuacji – zdarzało się, że np.: osoby słabowidzące chcąc nagrywać wykłady, musiały podpisać
oświadczenie o nierozpowszechnianiu materiałów. W konsekwencji nie mogły pożyczyć
wykładu nawet koleżance z grupy, co stawiało je w złym świetle. Dlatego, o ile to możliwe,
wszystkie dostosowania (szczególnie w zakresie komunikacji), których powielanie nie generuje
dodatkowych kosztów powinny być dostępne dla wszystkich na licencjach Creative Commons
z uznaniem autorstwa, co również innym osobom mogłoby ułatwić funkcjonowanie. Powinna
zostać stworzona wirtualna baza materiałów (edukacyjnych i dóbr kultury) udostępnionych
w PJM oraz z audiodeskrypcją, a każde dostosowanie finansowane ze środków publicznych
powinno być w niej łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Trzeba dodać, że szczególnie w sytuacji osób z ukrytymi niepełnosprawnościami, zakres
dostosowania powinien być indywidualnie konsultowany z osobą, która najlepiej zna swoje
potrzeby. Każda osoba z niewidoczną niepełnosprawnością ma prawo do wyboru czy chce
poinformować o niej swoje otoczenie, podobnie jak ma prawo do określenia zakresu potrzebnego
dostosowania. Oczywiście, funkcję informowania otoczenia może przejąć także osoba
decydująca w danym środowisku, np. nauczyciel w szkole czy pracodawca w miejscu pracy, pod
warunkiem zgody osoby zainteresowanej. Inną wypracowaną podczas badań rekomendacją było
prowadzenie treningów asertywności tzn. uczenia się stawiania jasnej granicy pomiędzy tym, co
osoba ma gotowość przekazać na temat swojej niepełnosprawności, a tym co jest jej prywatną
sprawą. Rozwiązaniem powinno być wypracowanie „polityki dyskrecji” w odniesieniu do osób
z niepełnosprawnościami ukrytymi, co może sprawić, że działania będą docierały do większej
ilości osób, ponieważ skorzystają z niej te osoby, które obawiają się stygmatyzacji przez
rozpowszechnianie tych informacji. Zapewnie o tej dyskrecji jest bardzo istotne dla osób, które
mają skorzystać z dostosowań. Wybór dotyczący tego w jaki sposób i kogo informować o swojej
niepełnosprawności powinien pozostawać po stronie osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak
nawet osoby, które z różnych powodów ukrywają swoją niepełnosprawność, powinny mieć
stworzone możliwości przepracowania i skonfrontowania się ze swoją tożsamością jako osoby z
niepełnosprawnością, np. podczas warsztatów poruszających tę tematykę.
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Ostatnią ważną kwestią w kontekście ukrytych niepełnosprawności jest zasada, że
względu na to, że nie wszystkie niepełnosprawności są rozpoznawalne i łatwe do
zidentyfikowania w kontakcie, kiedy poruszamy temat osób z niepełnosprawnościami, nie
możemy zakładać, że takich osób wśród nas nie ma.
DOŚWIADCZENIA Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI
Kolejnym wybranym przez uczestniczki warsztatów tematem do analizy była sytuacja
kobiet z niepełnosprawnościami w kontaktach z instytucjami publicznymi w tym z służbą
zdrowia i szerzej: zdominowanie życia kobiet z niepełnosprawnościami przez zmagania
z urzędami, biurokracją oraz instytucjami, które powodują duże nierówności.
Pierwszą konkluzją był brak poczucia bycia poinformowaną, brak dostępu do
konkretnych informacji, a także ogólnych przepisów, na które można się powołać w przypadku
łamania praw. Niedobory związane z dostępem do informacji dodatkowo skutkują zwiększeniem
poczucia zależności od instytucji, odczuwanej na sobie władzy oraz często generują dodatkowe
koszty finansowe (wielokrotne, czasem niepotrzebne wizyty w urzędach, dojazdy, rezygnowanie
z dnia pracy, zakup droższych lekarstw przez brak poinformowania lekarza o zmianach
w refundacji). Zagubienie w obowiązujących przepisach, możliwym wsparciu, udzielanym
finansowaniu może powodować duże koszty emocjonalne, szczególnie osób w trudnej sytuacji
materialnej, a kobiety z niepełnosprawnościami są grupą zagrożoną niskim statusem
ekonomicznym i biedą. Chaos informacyjny dotyczy również możliwości wsparcia ze strony
różnych podmiotów, takich jak ośrodki pomocy społecznej, służba zdrowia, PFRON, organizacje
pozarządowe. Konieczne jest stworzenie jasnego i przejrzystego dostępu do informacji dla osób
z niepełnosprawnościami, z którego będą mogły korzystać w przystępny sposób i o którego
istnieniu przede wszystkim będą wiedzieć.
W zakresie kontaktów z służbą zdrowia uczestniczki warsztatów zwracały uwagę na
niedostosowanie urządzeń i gabinetów specjalistycznych do ich potrzeb, a także brak wiedzy
gdzie można z nich skorzystać (gabinety stomatologiczne, ginekologiczne, okulistyczne), co
powoduje nierówności w dostępie do publicznej służby zdrowia. Gabinety takie istnieją, jednak
informacja o tym, że są „przyjazne” dla osób na wózku czy dla osób posługujących się językiem
migowym nie jest rozpowszechniona i nie dociera do osób zainteresowanych. Z tych powodów
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większą uwagę należy skierować na skuteczne i pełne informowanie osób niepełnosprawnych
o tym, gdzie mogą skorzystać z konkretnych usług.
Uczestniczki warsztatów zwracały również uwagę na brak dostępu do kultury, rekreacji
i sposobów spędzania czasu wolnego. Problem rozpoczynał się już od tego, że niektóre z nich nie
mogły nawet dotrzeć do informacji na temat wydarzeń kulturalnych w regionie ze względu na ich
niedostępny format. Zwracając uwagę na to jaką odmianę dla osób nie(do)widzących od tego,
z czym dotychczas się stykały, stanowiła zapewniona w trakcie warsztatów audiodeskrypcja,
uczestniczki podkreślały, że zdecydowanie więcej powinno być przedsięwzięć kulturalnych
dostosowanych do ich potrzeb i możliwości uczestnictwa, a więc aby: posiadały audiodeskrypcję,
napisy dla nie(do)słyszących, tłumaczenie w PJM, odbywały się w dostosowanych dla wózków
budynkach. Kobiety podkreślały, że ważne jest dla nich to, aby informacja o tym była widoczna
i aby instytucje kultury same inicjowały i sygnalizowały możliwości uczestnictwa osób
z niepełnosprawnościami w wydarzeniach przez nie organizowanych, zapewniały ewentualne
wsparcie obsługi. Podkreślały też, że dostosowania te muszą być przetestowane przez osoby
z niepełnosprawnościami, by je zoptymalizować i zapewnić bezpieczeństwo. Aby rozwiązać
problem dostępu do informacji uczestniczki proponowały, by wprowadzić obowiązek
zatrudniania w gminie rzecznika ds. osób niepełnosprawnych, którego kompetencją byłoby
również zapewnianie informacji (choćby w formie dostępnych w różnych formatach
newsletterów, ulotek) i który współpracowałby z siecią lokalnych liderów. Powinien być również
odpowiedzialny za publikowanie kompleksowych informacji na temat niepełnosprawności,
dotyczących stopni niepełnosprawności, przysługujących ulg, refundacji, listę okolicznych
ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych – w jasny sposób pomagać odnaleźć się w gąszczu
informacji. Informacje powinny być pełne, zawierać harmonogram składania wniosków, jasne
wytyczne. Innym rozwiązaniem byłoby zmiany w projektowaniu wsparcia finansowego dla
instytucji, organizacji pozarządowych, z których duża część korzysta ze wsparcia grantowego etc.
Już w sam schemat finansowania grantu powinien być wpisany konkretny procent finansowania
przeznaczony na jego dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo konkretna
część tego finansowania powinna być przeznaczona na informowanie o istnieniu dostosowania.
Skuteczność docierania do odbiorców powinna być monitorowana i ewaluowana przy rozliczaniu
grantu.
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Ważnym dla uczestniczek warsztatów tematem była również dostępność samych
urzędów. Z ich doświadczeń wynika, że często są one nieprzygotowane do obsługi osób
z niepełnosprawnościami, co skazuje je na odwiedzanie instytucji publicznych z osobami
towarzyszącymi nie tylko ze względu na bariery stricte architektoniczne, ale także podejście
urzędników. Uczestniczki argumentowały, że różne druki i formularze powinny być dostosowane
do różnego typu niepełnosprawności, ewentualnie przy braku takiego dostosowania urzędnicy
powinni mieć obowiązek wsparcia osoby z niepełnosprawnością w ich wypełnieniu. Problemem
w kontaktach z urzędami jest również możliwość wyegzekwowanie swoich praw (ze względu
na nieznajomość przepisów, skomplikowaną biurokrację itd.), dlatego osoby powinny mieć
możliwość kontaktu z kompetentnymi prawnikami, którzy mogliby w tym pomóc, a także służyć
poradą w niejasnych sytuacjach. Osoby niedosłyszące zwracały uwagę na utrudnienia
w komunikacji – np. szybę oklejoną naklejkami ograniczającymi widoczność czy hałas
w pomieszczeniu. Rozwiązaniem byłaby tutaj możliwość skorzystania z oddzielnego,
wyciszonego pomieszczenia. Kłopotem dla osób posługującym się językiem migowym jest
natomiast przepis dotyczący zawiadamiania 3 dni wcześniej o swojej wizycie (co staje się wręcz
wymaganiem absurdalnym w przypadku konieczności kontaktu w sytuacjach nagłych z służbami
takimi jak Policja). Dodatkowym problemem osób posługujących się językiem migowym okazał
się brak profesjonalizmu tłumaczy oraz ich neutralność45.
W kontaktach ze służbą zdrowia, w odczuciu kobiet z niepełnosprawnościami
przeważające jest poczucie bycia ignorowaną, brak dostosowań proceduralnych w kontaktach
z osobami z niepełnosprawnościami, co wspólnie działa na poczucie upokorzenia, które silnie
waży na ich poczuciu godności. Bagatelizujące traktowanie może być mieszanką stereotypów
dotyczących kobiecości i niepełnosprawności. Zdarza się, że nawet kiedy osoby proszą
o niewielką pomoc np. odprowadzenie do gabinetu, pomoc w przygotowaniu się do badania – są
ignorowane. Pracownicy służby zdrowia zakładają, że kobieta niepełnosprawna powinna przyjść
ze swoim opiekunem, a placówka służby zdrowia nie ma obowiązku przejmować roli
dostosowania na siebie. Pracownicy służb medycznych, często przyzwyczajeni są do traktowania
kobiet z niepełnosprawnością jako osób w pełni zależnych, zwracania się do opiekunów
45

Więcej na ten temat w rozdziale Doświadczenia kobiet z niepełnosprawnościami z instytucjami publicznymi Król
A. Migalska A. (2013) str. 50.
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i niedostrzegania ich podmiotowości i decyzyjności. Tymczasem w praktyce okazuje się, że
niewystarczający dodatek zazwyczaj nie pozwala na zatrudnienie asystenta, zaś rodzina nie
zawsze może pełnić taką funkcję, poza tym osoba może chcieć po prostu być samodzielna
i poradzić sobie z sytuacją wizyty lekarskiej przy odpowiednim wsparciu pracowników służby
zdrowia. Kolejny problem wskazany przez uczestniczki to zdarzające się niezachowywanie
prywatności w gabinecie, a także infantylizacja i brak podmiotowego traktowania pacjentki
z niepełnosprawnością, zwracanie się do opiekuna, a nie do pacjentki w sposób upokarzający
np. „pani zostanie ją rozebrać”, kiedy osoba sama jest w stanie wykonać takie czynności
(por. badania dotyczące tego tematu prowadzone w Andaluzji Consajería para la Igualidad y
Bienestar Social 2011:100; Serkowska, Werenc 2013:18). Lekarze sprawiają wrażenie
niewyedukowanych w zakresie możliwej samodzielności kobiet z niepełnosprawnościami.
Kobiety z niepełnosprawnościami wzroku podkreślają, że nie zawsze dostają również informację
o tym co się dzieje w gabinecie, czasem panuje tam dla nich niezrozumiały chaos, nie potrafią
wypełnić dokumentów, czy znaleźć miejsca w poczekalni (por. Begley 2009). Dodatkowo sam
proces orzecznictwa dotyczącego niepełnosprawności powoduje silny stres, a czasem poczucie
upokorzenia. Uczestniczki warsztatów opowiadały swoje doświadczenia strachu przed komisją,
strachu przed upokorzeniem, które czasem skłaniało je nawet do proszenia najbliższych
o zaniesienie oświadczeń, ze strachu przed poniżającym traktowaniem.
Trzeba podkreślić, że ze względu na bariery komunikacyjne i architektoniczne kobiety
z niepełnosprawnościami, a także ze względu na ograniczanie przestrzeni, obowiązki domowe
i opiekuńcze, wykonywanie prac, które nie są ekonomicznie doceniane, trudną sytuację
nadopiekuńczość

materialną,

rodzin

i

zaniżone

poczucie

własnej

wartości

kobiety

z niepełnosprawnościami mogą mieć mniejszy dostęp do służby zdrowia (CERMI 2012)
i rzadziej wykonywać badania profilaktyczne, co może narażać je na ryzyko większej
zachorowalności na choroby, dlatego dobrą praktyką jest tutaj stosowanie skierowanych
do kobiet

z

niepełnosprawnościami

akcji

informacyjnych

np. dotyczących raka piersi (por. ECOTEC 2009:80).
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i

profilaktyki

zdrowotnej

Podobny

problem

istnieje

w

kwestii

przemocy

wobec

kobiet

z niepełnosprawnościami 46 . Nie istnieją w Polsce programy informujące czy profilaktyczne
skierowane specjalnie do nich, mimo, że skrzyżowanie płci i niepełnosprawności jest czynnikiem
znacząco podnoszącym ryzyko doświadczenia przemocy i jest obecnie jednym z najważniejszych
obszarów działalności organizacji na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami. Według badań
Parlamentu Europejskiego niemal 80% kobiet z niepełnosprawnościami doświadcza lub
doświadczyło

przemocy,

a

prawdopodobieństwo

doświadczenia

przemocy

seksualnej

w porównaniu do reszty kobiet wzrasta w tej grupie czterokrotnie. Co ważne, zamieszkiwanie
w instytucjach pomocowych nie sprawia, że ten wskaźnik maleje (Human Rights Council 2011).
Jest to wynik stereotypów dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami, fizycznych
i komunikacyjnych

ograniczeń

wynikających

z

niepełnosprawności,

braku

autonomii,

niezależności finansowej i samodzielności, co może nie pozwalać kobietom na opuszczenie
przemocowych relacji, ponieważ oznaczałoby to pozbawienie się potrzebnego im do życia
wsparcia. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z uwzględnieniem
sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami powinny się stać więc jednym z priorytetów polityk
społecznych.
Jeszcze jednym ważnym tematem jest dostęp do odpowiednio przeszkolonych
psychologów, w tym psychologów posługujących się Polskim Językiem Migowym. Pojawienie
się niepełnosprawności w życiu człowieka i jego rodziny często wymaga wsparcia
psychologicznego z zewnątrz, dlatego tego typu działania powinny być dostępne i promowane.
Dobrą praktyką w tym zakresie jest nie tylko możliwość konsultacji psychologicznej, ale
wsparcia ze strony osób, które doświadczyły takiej sytuacji. Takie działania prowadzą
organizacje pozarządowe dla osób po urazach kręgosłupa, kiedy spotykają się z osobą, która
doświadczyła takiej sytuacji. Ta praktyka powinna zostać przeniesiona na grunt innych
niepełnosprawności (osób niewidomych i ich rodzin, osób tracących wzrok oraz niedosłyszących
i Głuchych).
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Narażenie kobiet z niepełnosprawnościami na przemoc jest omówione w rozdziale Przemoc wobec kobiet z
niepełnosprawnościami Król A., Migalska A. (2012) str. 80.
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ANALIZA EWALUACJI WARSZTATÓW
Uczestniczki oceniły warsztaty wysoko zarówno ze względu na tematykę, uzyskanie
nowych umiejętności, stworzenie bezpiecznej przestrzeni jak i poczucie bycia w dialogu.
Wielokrotnie podkreślały zalety tego, że warsztaty były przestrzenią pod wieloma aspektami
różnorodną. Uczestniczyły w nich kobiety z różnymi niepełnosprawnościami, a niektóre z osób
po raz pierwszy w swoim życiu spotkały osoby z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.
Dla mnie bardzo ważne na tych warsztatach było zobaczenie z tak bliska z jakimi problemami
borykają się ludzie z różnym stopniem niesprawności, a także zgłaszanie postulatów mogących
zmienić choć trochę te problemy. NIC O NAS BEZ NAS. (Zuzanna)
Dzięki temu pobytowi poznałam bliżej również inne niepełnosprawności ich ograniczenia i problemy, z
których nie zdawałam sobie w ogóle sprawy. (Zofia)

Uczestniczki pozytywnie oceniały również różnorodność wiekową. Pozwoliło to na podzielenie
się swoimi doświadczeniami w ramach edukacji międzypokoleniowej z jednej strony na zasadzie
dialogu z drugiej jako wzorca do naśladowania. Dzielenie się swoimi przeżyciami, poznawanie
trudności i sukcesów jakich doświadczają kobiety z niepełnosprawnościami pozwoliło na
skonfrontowanie się ze swoją sytuacją, spojrzenie na nią z innej perspektywy, przełamanie
izolacji, wykreowanie poczucia, że „nie jestem sama”, a także wzajemne wspieranie się w
radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami (ang. peer support). Taka strategia może być bardziej
efektywna niż te same działania prowadzone przez osoby sprawne w zakresie tworzenia
codziennych strategii radzenia sobie z dostępem do przestrzeni i usług, poprzez współtworzenie i
przekazywanie wzorców do naśladowania (Barnes 2004, Rousso 2004).
Porozumienie między młodymi a starszymi oraz osobami o różnych niepełnosprawnościach. Łączenie
różnych niepełnosprawności znosiło poczucie izolacji, uczestniczki mogły się lepiej poznać. Powinno
być jak najwięcej takich warsztatów. Fajnie, że uczestniczki były w różnym wieku. (Brygida)

Partnerskie wsparcie kobiet z różnymi niepełnosprawnościami, stało się

płaszczyzną

ich wzmocnienia poprzez dzielenie się różnicami i podobieństwami swoich sytuacji. Opisując
swoje doświadczenie warsztatów uczestniczki wielokrotnie pisały o przemianie, jaka się w nich
dokonała. Przede wszystkim było to podniesienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie
kompetencji społecznych, większe uwierzenie w siebie:
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Uwierzyłam w siebie i swoje zdolności. Uwierzyłam, że mogę dalej coś tam z siebie wykrzesać. Takie
warsztaty są bardzo potrzebne. Podobała mi się tematyka kobieca, która poruszana była w gronie
dobrze czujących się kobiet. (Brygida)
Warsztaty mnie zmieniły, inaczej patrzę teraz na świat, relacje z ludźmi. Uświadamiam sobie jak
ważne jest mówienie o niepełnosprawności, bo nie zawsze jest ona widoczna. Rozumiem też jakie
znaczenie na kształtowanie naszego życia ma brak akceptacji siebie jako osoby z niepełnosprawnością
i jak przekłada się ona na relacje z innymi ludźmi. Proces powstawania historii teatralnych był
fascynujący. Był świetnym przykładem jak z niczego (tzn. niewidzialnego, czyli emocji i myśli) można
stworzyć coś tak silnie oddziałującego. Tworzenie umożliwiło też uzewnętrznienie emocji, które są
trudne do opisania, omówienia, a łatwiejsze do zaprezentowania w formie teatralnej. (Anna)
Dla mnie te 5 dni było troszkę taką terapią i osobistą przemianą. Na przełamanie swoich słabości
jakim jest publiczne wystąpienie… Nie ukrywam, było trudno ale cieszę się, że się w ogóle udało.
(Zofia)
Odwaga i opanowanie stresu, możliwość wyrażenia swoich opinii, zwróceniem uwagi na to czy
potocznie używane słowa kogoś nie ranią, wiarę w to, że są ludzie którzy chętnie pomagają
niepełnosprawnym nie traktując ich i pracy z nimi jako konieczności, a także refleksje, co ja mogę
zrobić, aby pomóc innym. Same warsztaty - duża pewność siebie. (Ewa)
Mówienie otwarcie o swojej niepełnosprawności, nabranie pewności i wiary w siebie, w swojej
niepełnosprawności, znaleźć zalety bycia właśnie taką. (Adrianna)

Indywidualna refleksja na autodefinicją siebie jako kobiety niepełnosprawnej,
możliwość dzielenia się swoimi przemyśleniami, historiami w grupie kobiet była również, co
podkreślały uczestniczki, pracą emocjonalną.
Warsztaty były bardzo intensywną pracą, ale problematyka niepełnosprawności to bardzo szeroki
problem i ujęcie i pokazanie go wymagało właśnie takiej pracy. (Zuzanna)
Możliwość ujawnienia emocji bez mówienia o nich (Anna)
Praca w ciągu tych kilku dni była bardzo intensywna, ale nie odczuwało się zmęczenia. Może to było
dlatego, że każdy chciał naświetlić problem i pokazać, że niepełnosprawność to nie tylko nazwa, ale
jest to wachlarz problematyki, z którą borykamy się w dniu powszednim. (Hanna)
Konfrontacja z trudnymi emocjami jakie pojawiły się podczas przypominania sobie trudnych sytuacji
w jakich się znalazłam. […] Zdarzały się momenty trudne w czasie zajęć, kiedy tzw. „pozostanie w
procesie” było niemal bolesne dla mnie, jednak teraz z perspektywy czasu uważam, że to było
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potrzebne doświadczenie i doznanie, które umożliwi mi lepsze funkcjonowanie na co dzień i budowanie
relacji opartych na dobrej komunikacji słownej i niewerbalnej (mowa ciała). (Anna)

Uczestniczki podkreślały również, że metody stosowane na warsztatach były adekwatne
do poruszanych problemów:
Wspólnie spędzone pięć dni dały mi dużo nowych doświadczeń. Odkryłam jak cudownie za pomocą
Teatru Forum można pokazać problem i poszukać jego rozwiązania. (Hanna)
Dodatkowo, zrozumiałam i „zobaczyłam” że to, co pokazane, a niewypowiedziane daje więcej
informacji, niż jakikolwiek komunikat słowny. (Ewa)

Uczestniczki oświadczały, że ich problemy zostały wysłuchane. W trakcie warsztatów
mówiły również, że niewiele jest takich miejsc gdzie mogą mieć poczucie, że w bezpiecznej
przestrzeni mogą opowiedzieć o swoich problemach i jednocześnie mieć poczucie, że są słuchane
i usłyszane. O silnej identyfikacji w doborze problemów mogą świadczyć wypowiedzi:
[…] czułam, że poruszane problemy mnie dotyczą, że wzmacniają wiarę w siebie. (Brygida)
Wypowiedzenie swoich emocji przez ruch, gest, mimikę. Bardzo cenna dla mnie była tematyka.
Poczucie bycia w dialogu i poczucie wysłuchania. (Ewa)
Uczestnicząc w tych warsztatach, chciałam opowiedzieć o moich problemach, poznać jak inni by je
rozwiązali i w jaki sposób widzą moją niepełnosprawność. Dzięki tym warsztatom nabrałam pewność
siebie i dystans. Nabrać odwagę by mówić otwarcie o swojej niepełnosprawności, przyznać się, że
z czymś się nie radzi z powodu niepełnosprawności, powiedzieć otwarcie o niej. Jeszcze wiele przede
mną by zaakceptować swą niepełnosprawność, ale mam nadzieje że właśnie dzięki takim warsztatom
(spotkania z ludźmi uczestniczących w nich) uda mi się. (Adrianna)
Cenne było to problemy niepełnosprawnych były przekazywane w niestandardowy sposób, tak że
odbiorca nie był obojętny na problem tylko szuka rozwiązań. (Alina)

Trzeba podkreślić, że ekspresja problemów i włożenie wysiłku pracy w to, by zostały
zrozumiane jest zespolone z potrzebą zmiany, stworzeniem poczucia solidarności i wstawiania
się za wspólnymi, a czasem różnorodnymi i niedotyczącymi bezpośrednio osoby interesami.
Nieustannie pojawiał się postulat tego, aby praca nie skończyła się na wypowiedzeniu
rekomendacji, ale by zmiany zostały wprowadzone:
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Mam nadzieję, że nasze wypowiedzi znajdą odzwierciedlenie w przyszłości dając podstawę do
wprowadzania zmian w funkcjonowaniu systemu społecznego, ekonomicznego, edukacyjnego,
komunikacyjnego itp. w Polsce już w najbliższych latach. (Zuzanna)

Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla zgłębiania sytuacji opresyjnych, budowanie
porozumienia oraz zaufania jest potrzebne do wspólnego wypracowywania rekomendacji
w grupach marginalizowanych. Cały proces pracy niesie ze sobą jednak zagrożenie pominięcia,
nieusłyszenia, niewzięcia pod uwagę. Trzeba podkreślić, że w organizacji tego typu projektów,
którym udaje się wypracować chęć wprowadzania wspólnej zmiany, pojawia się ryzyko
zawiedzenia tego zaufania, szczególnie jeśli wyniki badań przekazywane są dalej i stają
przedmiotem decyzji innych osób. By minimalizować to ryzyko rekomendacją byłoby
rozpisywanie grantów tego typu badania w taki sposób, by wpisane były w nie fundusze na
wprowadzenie przez uczestniczki lub przy współpracy z nimi choćby niewielkich,
proponowanych przez nie zmian. Brak zmian może powodować rozczarowanie, utratę zaufania
i niechęć do poświęcania swojego czasu, na co uczestniczki zwracały uwagę mówiąc o swoich
wcześniejszych doświadczeniach uczestnictwa w badaniach. Wielokrotnie wyrażały tą obawę
mówiąc: „oby tylko coś z tego było”, „teraz trzeba to zmienić, żeby nas wysłuchali”.
Wypracowanie rekomendacji to pierwszy krok w stronę zalecanego przez organizacje
międzynarodowe podejścia opartego o partycypacyjne podejmowanie decyzji 47 , w którym
kobiety z niepełnosprawnościami miałyby brać udział w formułowaniu zmian, konsultowaniu
projektów, byłyby ekspertkami, których zdanie liczy się na każdym etapie procesu decyzyjnego
(por. CERMI 2012; Arnade, Haefner 2011). Ważnym elementem tego procesu jest stworzenie
platformy reprezentacji interesów kobiet z niepełnosprawnościami, która uwzględniałaby
różnorodność tej grupy. Mała próba takiego działania została podjęta w ramach badań w module
VI poprzez stworzenie filmu Kraków miastem bez barier48, w którym zdecydowały się wziąć
udział niektóre z uczestniczek opisywanego warsztatu. Decyzja o wzięciu udziału w filmie nie
dla wszystkich była ława i oczywista. Dla niektórych oparta była o poczucie wsparcia,
47

Zob. rozdział Maksymalizacja partycypacji Migalska, Król (2012)

48

Film ten był wynikiem kursu Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie.
prowadzonego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Film ten jest dostępny na stronie internetowej
www.polscyniepelsosprawni.agh.edu.pl bądź za pośrednictwem kontaktu z autorką tego tekstu.
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solidarności, chęci wspólnej zmiany, wcześniejsze wysłuchanie, zrozumienie, że trudności
indywidualne są w dużej mierze generowane społecznie oraz że „nie tylko ja znajduję się w takiej
sytuacji”. Dlatego jak można wnioskować po doświadczeniach związanych z tym warsztatem
ważnym elementem tworzenia systemu partycypacji kobiet z niepełnosprawnościami powinno
być tworzenie przestrzeni, w których kobiety z niepełnosprawnościami są zaproszone do
tego by czuły się aktywnymi członkiniami, obywatelkami, gdzie możliwe jest przełamanie
izolacji, poznanie się, wymienienie doświadczeniami kobiet z różnymi niepełnosprawnościami,
a więc stworzenie grup wparcia, które wzmacniałyby przepływ wiedzy i informacji oraz
umożliwiałyby wzajemne wspieranie się kobiet o różnych niepełnosprawnościach zarówno
w konstruowaniu kreatywnych i użytecznych rozwiązań codziennych, w głębokich, bolesnych
sytuacjach psychologicznych, jak i w walce o potrzebne zmiany. Trzeba jeszcze raz podkreślić,
że kluczowe dla tych przestrzeni jest zapewnienie wysłuchania postulatów i rekomendacji
oraz umożliwienie uczestnictwa kobiet z niepełnosprawnościami w podejmowaniu decyzji,
szczególnie tych, które dotyczą polityk wobec niepełnosprawności. Taki proces pozwoliłby na
traktowanie kobiet z niepełnosprawnościami jako podmiotów patrzenia na rzeczywistość
i zmieniania jej, a nie tylko jako sposobu bycia postrzeganą (por. Haugs 1999).
Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym warsztaty te stały się możliwe, w szczególności: ich
uczestniczkom za dzielenie się swoimi doświadczeniami, Dominice Akuszewskiej za wspólną
pracę oraz wszystkim osobom, które pracowały przy warsztatach dzieląc się swoimi krytycznymi
uwagami i spostrzeżeniami.
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BEZ

BARIER?

OSOBY

Z

Edukacja jest kluczem do zmiany sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Dotychczasowe badania koncentrowały się na analizie barier na edukacyjnych ścieżkach
osób niepełnosprawnych, wskazując na niski poziom szkół dla uczniów i uczennic z różnymi
dysfunkcjami, nieprzystosowanie placówek oświaty masowej, a także brak wrażliwości
uczelni na potrzeby i prawa niepełnosprawnych studentów i studentek. My zajęliśmy
innych aspektem edukacji, stawiając pytanie: skoro osoby z niepełnosprawnościami
stanowią 15% światowej populacji, w jaki sposób problematyka związana z ich
funkcjonowaniem w społeczeństwie jest/powinna być obecna na kierunku społecznym
jakim jest socjologia. Adeptki i adepci

tej dyscypliny, podobnie jak absolwenci i

absolwentki kierunków pedagogicznych będą w swojej pracy zawodowej kształtować
polityki, instytucje i praktyki wpływające na codzienne doświadczanie niepełnosprawności.
Jak rozwijać socjologiczną wyobraźnię, by była otwarta i wrażliwa na tę kwestię.
Obóz Kraków bez barier? traktujemy jako rodzaj edukacyjnego laboratorium, jako
zaproszenie do dyskusji nad obecnością problematyki niepełnosprawności w nauczaniu
uniwersyteckim, nad teorią, metodami do jakich można się odwołać tworząc miejsce
spotkania studentek i studentów z doświadczeniem osób niepełnosprawnych. Społeczny
model niepełnosprawności i studia na obywatelstwem dały nam teoretyczną ramę tego
spotkania, w centrum stawiając doświadczenie zarówno naszych rozmówczyń, których głos
w takim ujęciu ma znaczenie kluczowe, jak i uczestników i uczestniczek naszego
przedsięwzięcia.

Beata Kowalska
Agnieszka Król
Aleksandra Migalska
Michał Wszołek
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KRAKÓW MIASTEM BEZ BARIER? CZĘŚĆ TEORETYCZNA

STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ A SOCJOLOGICZNA WYOBRAŹNIA
Analizując

zarówno

programy

studiów,

jak

i

podręczniki

czy

publikacje

w najważniejszych światowych czasopismach przedmiotowych, trudno nie odnieść wrażenia, że
studia nad niepełnosprawnością stanowią marginalny nurt socjologicznych rozważań49. Może to
dziwić, bo socjologia dysponuje narzędziami – zarówno teoretycznymi, jak i badawczymi – by
społeczny wymiar niepełnosprawności nie tylko opisać, ale także zrozumieć. Dlaczego zatem
wyobraźnia socjologiczna 50 – ta idea Wrighta Millsa od ponad pół wieku inspirująca kolejne
pokolenia adeptów dyscypliny – pozostaje w niewielkim stopniu otwarta na kwestie
niepełnosprawności? I odwrotnie, jak otwarcie takie mogłoby wzbogacić rozumienie sytuacji
osób z niepełnosprawnościami i ich zmagania o społeczne uznanie.
Millsowską socjologię charakteryzuje otwarty na społeczne przemiany, konflikty
i sprzeczności historyzm. Przez to „pozwala nam zrozumieć historię i biografię oraz relację
zachodzącą między nimi w ramach społeczeństwa” (Mills, 2008:53).
Analiza, zatem powinna być prowadzona równocześnie na trzech płaszczyznach:
 strukturalnej, gdzie koncentrujemy się na społeczeństwie jako całości, analizując
powiązania między poszczególnymi elementami;
 historycznej, która stara się zrozumieć mechanizmy przemian;
 i wreszcie – opisane powyżej procesy historyczne i strukturalne tworzą określony typ
człowieka, inspirując pewne społeczne zachowania, inne tłumiąc (por. Mills 2008:53-54).
49

Kwestię niepełnosprawności podejmuje w swoim podręczniku Anthony Giiddens (2013) w rozdziale o zdrowiu i
chorobie, w podręczniku Piotra Sztompki (2013) problem ten nie pojawia się w ogóle. Russell Shuttleworth i Helen
Meekosha (2012:350) analizują z kolei pod tym kątem zawartość 22 najważniejszych czasopism socjologicznych od
2000 roku.
50

Temat znaczenia wyobraźni socjologicznej w socjologicznych analizach wykluczenia i dyskryminacji podejmuję
szerzej w tekście Socjologia krytyczna a gender studies. Podobnie problem traktują Russell Shuttleworth i Helen
Meekosha (2012) w artykule The Sociological Imaginary and Disability Enquiry in Late Modernity.
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Codzienne doświadczenia osób z niepełnosprawnościami odbijają zatem zarówno
strukturalne ograniczenia, jak i historyczny proces ich konstruowania. Choć rolą socjologicznej
wyobraźni jest łączenie tych perspektyw – tylko to pozwala na zmierzenie się z problemem
badawczym – to kulturowe, społeczne, historyczne czy polityczne usytuowanie ogranicza naszą
wyobraźnię. I podobnie jak w codziennym życiu, niepełnosprawność zostaje wykluczona
również z głównego nurtu socjologicznych rozważań51.
Znajduje swoje miejsce jedynie w ramach subdyscyplin takich jak socjologia ciała, medycyny
bądź zdrowia, gdzie traktowana jest jako empiryczny fakt. Dopiero od niedawna zwraca się
uwagę, że jest to pojęcie dynamiczne. Społeczny i polityczny konstrukt zmieniający się
w zależności od kontekstu.

Badania powadzone w ramach wspomnianych powyżej

socjologicznych subdyscyplin koncentrują się zwykle na osobistym doświadczeniu choroby/
niepełnosprawności, jej indywidualnym i społecznym aspekcie, ignorując najczęściej jej
polityczny i strukturalny wymiar.

Osoba niepełnosprawna posiada zatem, medycznie

uzasadniony status potwierdzający jej niezdolność podejmowania zadań „normalnych” dla jej
wieku, wykształcenia, pozycji społecznej czy płci (Thomas 2007:12). Osią analizy staje się zatem
kategoria normalności versus odstępstwo od niej związane z fizjologicznym uszkodzeniem. Takie
ujęcie nasuwa pytanie o jego normatywne konsekwencje. Czy rolą socjologii jest wyznaczanie
ram „normalności”, przyczyniając się tym samym do wyłączania tego, co w nich się nie mieści –
w analizowanym przypadku za taką normę przyjmowany jest w pełni sprawny i silny organizm
(choć od razu widać na jak „grząski” definicyjnie teren wchodzimy). Dwójka uznanych
australijskich reprezentantów studiów nad niepełnosprawnością, Russell Shuttleworth i Helen
Meekosha (2012: 352), zauważa:
Założenie, że niepełnosprawność jest faktem czy definiowanie jej poprzez odniesienie do
normatywności odmawia socjologii roli w rozwijaniu wolnościowego i nieopresyjnego spojrzenia na
niepełnosprawność.

Dla samej dyscypliny takie ujęcie niesie poważne konsekwencje. Po pierwsze, włączenie do
głównego nurtu dyscypliny perspektywy grup mniejszościowych, „nienormatywnych” ciągle
uznawane jest za mało istotne dla zrozumienia społeczeństwa (nie dotyczy to oczywiście tylko
51

Ta sama prawidłowość dotyczy innych kategorii marginalizowanych takich jak kobiety, rasa, seksualność, które
ciągle walczą o swoje miejsce w socjologii.
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niepełnosprawności). Po drugie, często grupom tym przypisywana jest rola podatnej na zranienia
ofiary, która niezdolna jest do rozpoznania własnych potrzeb i praw 52 , co przekłada się na
protekcjonalne podejście zarówno w teorii, jak i praktyce działań skierowanych do osób
z niepełnosprawnościami. W takiej sytuacji argumentacja odwołująca się do obywatelstwa
i związanych z nim praw osób niepełnosprawnych z trudem przebija się do publicznej debaty.
Ponadto – jak zauważa szereg badaczy (por. Davis, 1995; Hughes, 1999) – hegemonia
normalności (sprawności) i pięknego ciała czyni badaną problematykę wstydliwą, a głos
marginalizowanych, niesłyszalnym. Tak jak Adrienne Rich (1980) pisała o opresyjnej funkcji
przymusowej heteroseksualności, podobnie współcześnie możemy analizować społeczne
znaczenie kulturowej dyktatury sprawnego, doskonałego ciała (por. McRuer, 2006). Dlatego
krytyczne studia nad niepełnosprawnością z jednej strony kwestionują indywidualistyczny
(medyczny czy religijny) model oparty na tragedii, winie, leczeniu, terapii czy adaptacji,
z drugiej

–

proponują

intersekcjonalną

analizę

różnych

wymiarów

doświadczania

niepełnosprawności (ekonomicznego, kulturowego, rasowego oraz związanego z płcią czy
seksualnością), uwrażliwiając socjologiczną wyobraźnię zarówno na wielowymiarowość pojęcia
niepełnosprawności, jak i krytyczną dyskusję o strategiach społecznej inkluzji (por. Shuttleworth
i Meekosha, 2012).
OD

INDYWIDUALISTYCZNEGO

MODELU

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

DO

UJĘCIA SPOŁECZNEGO
Osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 15% światowej populacji (około miliarda
ludzi). Niestety, proporcja ta gwałtownie wzrasta. Wzrost liczby ludności, degradacja
środowiska, złe warunki pracy, ale także lepsze techniki gromadzenia danych, to tylko niektóre
przyczyny tych niepokojących statystyk. Przyjmuje się, że wśród 35 milionów ludzi, którzy
z powodu katastrof i konfliktów militarnych czy katastrof naturalnych musiała opuścić swoje
domy, 3,5 miliona to osoby niepełnosprawne. Inna uderzająca prawidłowość związana jest
z genderowym wymiarem niepełnosprawności w skali globalnej
52

– wśród mężczyzn

Piotr Todys (2009:8) w raporcie dotyczącym sytuacji osób z niepełnosprawnością ruchową zauważa, że stosunek
do nich przeniknięty jest albo paternalizmem albo bałwochwalstwem. Nawiązanie partnerskich relacji utrudnia
skrajnie binarny sposób postrzegania niepełnosprawności w Polsce: z jednej strony obraz „bohatera, zdobywca
bieguna”, z drugiej – „biedny, nieradzący sobie w codziennym życiu, godny litości”.
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niepełnosprawności doświadcza 12%, wśród kobiet – ponad 19%. Sprzyja temu feminizacja
biedy, dyskryminacja ze względu na płeć, przemoc i szereg kulturowych uwarunkowań
wpływających na role płciowe. Choć niepełnosprawność przekracza granice klas, wieku czy
kultury - dotyczy wszystkich – to jednak częściej towarzyszy biedzie.

80% osób

z niepełnosprawnościami żyje w krajach rozwijających się – ta nadreprezentacja dotyczy
zwłaszcza kobiet i dzieci (por. Frohmader i Ortoleva, 2013:3).
Tabela 1: Indywidualny i społeczny model niepełnosprawności według Oliviera
Mo d el i nd y wid ua ln y

Mo d el sp o łec z ny

Tragedia osobista

Teoria opresji społecznej

Problem osobisty

Problem społeczny

Indywidualne leczenie

Działanie społeczne

Medykalizacja

Samopomoc

Dominacja specjalistów

Odpowiedzialność jednostkowa i zbiorowa

Wiedza ekspercka

Doświadczenie

Tożsamość jednostkowa

Tożsamość zbiorowa

Uprzedzenia

Dyskryminacja

Opieka

Prawa

Kontrola

Wybór

Opieka społeczna

Polityka społeczna

Jednostkowa adaptacja

Zmiana społeczna

Źródło: Giddens, 2012: 419

Myślenie o niepełnosprawności w kulturze Zachodu przez długi czas wpisywało się
w tzw. indywidualny model niepełnosprawności, która postrzegana była, jako konsekwencja
choroby czy osobista tragedia człowieka. To cielesna „anormalność” w takim ujęciu prowadzi do
ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym. Decydującą rolę w tym modelu odgrywa personel
medyczny

–

lekarze,

z niepełnosprawnościami

rehabilitanci
do

–

aktywnego

którzy

działają

uczestnictwa

na

rzecz

w społeczeństwie,

włączenia

osób

społeczeństwie

tworzonym dla i według reguł ludzi pełnosprawnych. Wiedza ekspertów od zdrowia i choroby
ma tutaj znaczenie podstawowe, dlatego model ten nazywany jest często modelem medycznym.

278

Millsowska triada biografia – historia – struktura przybliża nas do zrozumienia
społecznych uwarunkowań niepełnosprawności. Kluczowe dla socjologicznego badania
pozostaje rozróżnienie na „troski” i „problemy” jest. Troski mają charakter prywatny, dotyczą
jednostek i ich relacji z innymi. Problemy są publiczne, a rozwiązanie ich wymaga zmian
strukturalnych (por. Mills, 2008:56). Feministki zakwestionowały jednak ten podział, głosząc, że
„prywatne jest publiczne”. Sfera publiczna i prywatna są z sobą ściśle powiązane, współzależne.
Ich oddzielenie i przeciwstawienie jest możliwe tylko dzięki tradycyjnym nierównościom
w rodzinie. Podobnie nowe pokolenie badaczy i badaczek zajmujących się niepełnosprawnością
starało się prywatne troski osób jej doświadczających, uczynić sprawą publiczną (Shuttleworth
i Meekosha, 2012: 358), postulując nowe ujęcie. Spojrzenie na zdrowie i chorobę uległo
głębokiej transformacji.
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Graf 1: Przemiany w koncepcjach zdrowia i choroby

pacjent/ka

osoba

niepełnosprawność/choroba
jest fizyczną usterką organizmu
sporodowaną przez konkretny
czynnik biologiczny

niepełnopsrawność/
choroba jest konstruktem
społecznym

pacjent/ka w procesie terapii
nie ma do odegrania żadnej
roli, a jego "chore ciało" można
leczyć w oderwaniu od umysłu

opinie i doświadczenia
pacjenta/ki mają
podstawowe znaczenia
dla terapii, jest aktywną,
"pełną" osobą i liczy się
nie tylko jego/jej zdrowie
fizyczne

jedynie personel medyczny ma
wiedzę specjalistyczną i oferuje
prawomocną terapię

personel medyczny nie
jest jedynym źródłem
wiedzy
o zdrowiu i
chorobie

instytucje medyczne

społeczność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giddens, 2012.

Społeczny model niepełnosprawności dostarczył narzędzi do analizy strukturalnych
przyczyn wykluczenia osób jej doświadczających. Inspirowani marksizmem działacze – Paul
Hunt i Vic Finkelstein- założyli Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciw
Segregacji (UPIAS), które sprzeciwiało się mainstreamowej polityce ówczesnych organizacji,
tworzącej getta dla niepełnosprawnych. UPIAS żądało pełnego uczestnictwa w społeczeństwie,
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możliwości podejmowania pracy, pełnej kontroli nad swoim życiem. Bycia podmiotem,
a nietraktowanym paternalistycznie przedmiotem politycznych działań:
Czujemy się izolowani i wykluczani przez takie rzeczy jak schody, marny publiczny i indywidualny
transport, nieodpowiednie mieszkania, sztywne reguły pracy w fabrykach i urzędach i nieustający brak
pomocy i sprzętu (UPIAS 1975, za: Shakespeare, 2006:197).

Powstanie UPIAS zainspirowało tworzenie innych, podobnych grup nakierowanych na
budowanie

sieci

wsparcia,

podnoszenie

samoświadomości

opresji,

samoorganizację,

organizowanie kampanii medialnych czy działanie na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami
poprzez tworzenie bardziej sprawiedliwych polityk (zwłaszcza ekonomicznych).
Osią nowego modelu było rozróżnienie na upośledzenie i niepełnosprawność:
W naszej opinii to społeczeństwo blokuje osoby z niesprawne fizycznie. Niepełnosprawność to coś, co
jest narzucone z góry na nasze upośledzenie, przez sposób, w jaki jesteśmy niepotrzebnie izolowani i
wykluczani z pełnego uczestnictwa w społecznych aktywnościach (UPIAS 1975, za: Shakespeare,
2006:197).

Definicja upośledzenia opiera się na biomedycznych cechach jednostki (nie tylko fizycznych, bo
z czasem włączono także sensoryczne i umysłowe formy upośledzenia), natomiast
niepełnosprawność ma charakter społeczny. Dlatego twórca samego terminu „społeczny model
niepełnosprawności, Michael Oliver pisał”
Modele są sposobami, w jaki idee tłumaczone są na praktykę i ideą leżącą u podstaw modelu
indywidualnego była osobista tragedia, podczas gdy ideą będącą podstawą modelu społecznego były
narzucone z zewnątrz ograniczenia (Oliver, 2004:19).
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Graf 2: Upośledzenie vs niepełnosprawność w modelu społecznym

społeczny model
niepełnosprawności
upośledzenie
brak
części lub całości którejs z
kończyn, posiadania
niesprawnej kończyny lub
organu, nieprawidłowe
funkcjonowanie
z
mechanizmów ciała

niepełnosprawność
trudności spowodowane
współczesną organizacją
społeczeństwa, która
uniemożliwia udział osób z
niepłnosprawnościami w
działałaniach społecznych

organizacja
społeczeństwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giddens, 2013.

Niepełnosprawność jest kategorią kulturowo i historycznie53 uwarunkowaną, a nie niezmiennym,
uniwersalnym faktem. Skoro niepełnosprawność jest skutkiem społecznych barier, nie powinna
zatem być traktowana jako problem jednostki. Trafną ilustracją takiego myślenia były
zaproponowane przez Olivera nowe pytania badawcze, pozwalające diagnozować sytuację osób z
niepełnosprawnościami.

53

Cześć badaczy (Shakespeare, 2006; Oliver 1996), zwraca uwagę, że tworzenie placówek dla osób z
niepełnosprawnościami, związane jest z rewolucją przemysłowa, gdy system społeczno-ekonomiczny zaczął opierać
się indywidualnie wynagradzanej pracy, a sfera produkcji została oddzielona od przestrzeni domowej, prywatnej.
Spowodowało to usunięcie niepełnosprawnych z rynku pracy (do dziś udział tej grupy w populacji pracujących jest
niski).
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Tabela 2: Zastosowanie społecznego modelu niepełnosprawności do założeń zawartych w
pytaniach kwestionariusza OPCS54

Pytania OPCS

Pytania Olivera

Co Panu/Pani dolega?

Co dolega społeczeństwu?

Jakie

dolegliwości

chwytanie,

utrudniają

trzymanie

lub

Panu/Pani Jakie wady projektowe wytwarzanych dziś
odwracanie przedmiotów takich jak słoiki, butelki, puszki

przedmiotów?
Czy

utrudniają Pau/Pani ich trzymanie?

Pana/Pani

kłopoty

ze

zrozumieniem Czy Pana/Pani kłopoty ze zrozumieniem ludzi

wynikają

wynikają

głównie

z

ich

niezdolności

do

komunikacji

z problemów ze słuchem?

z Panem/Panią?
Czy ma Pan/Pani bliznę, skazę, deformację ciała, Czy
która ogranicza zakres Pana/Pani czynności?

reakcje

innych

ludzi

na

ewentualne

posiadane przez Pana/Panią blizny, skazy lub
deformacje ciała ograniczają zakres Pana/Pani
czynności?

Czy uczęszczał(a) Pan/Pani do szkoły specjalnej
z

powodu

problemów

zdrowotnych

Czy uczęszczał(a) Pan/Pani do szkoły specjalnej

lub z powodu przyjętej przez władze edukacyjne w
Pana/Pani kraju polityki wysyłania osób z

niepełnosprawności?

Pana/Pani problemami lub niepełnosprawnością
do takich szkół?
Czy

Pana/Pani

problemy

zdrowotne

lub Jakie cechy okolicy, w której Pan/Pani mieszka

niepełnosprawność uniemożliwiają wychodzenie

utrudniają Panu/Pani poruszanie się po niej?

z domu tak często jakby Pan/Pani chciał(a)
Czy problemy zdrowotne lub niepełnosprawność Czy istnieją jakieś ograniczenia związane ze

54

UK Office of Population, Censuses and Surveys
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uniemożliwiają

Panu/Pani

podróżowanie środkami

autobusem?

albo

ceną

transportu,

które

uniemożliwiają Panu/Pani tak częste i dalekie
podróże jak by Pan/Pani sobie życzyła?

Czy problemy zdrowotne lub niepełnosprawność

Czy ma Pan problemy w pracy wynikające

w jakikolwiek sposób wpływają na Pana/Pani z otoczenia fizycznego albo postaw innych ludzi?
pracę?
Czy problemy zdrowotne lub niepełnosprawność Czu usługi gwarantowane przez opiekę społeczną
zmuszają Pana/Panią do mieszkania z krewnymi

stoją na tak niskim poziomie, że musi Pan/Pani

lub inną osobą, która może Panu/Pani pomóc w polegać na krewnych albo innych osobach, które
życiu codziennym?

zapewniając

Panu/Pani

odpowiedni

wymiar

osobistej pomocy?
Czy w obecnym mieszkaniu są jakiekolwiek Czy niewłaściwy projekt Pana/Pani domu zmusił
udogodnienia związane z Pana/Pani problemami

Pana/Panią do dostosowania go do swoich

zdrowotnymi lub niepełnosprawnością?

potrzeb?

Źródło: Giddens, 2013:420.

BLASKI I CIENIE SPOŁECZNEGO MODELU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Model społeczny zmienił postrzeganie niepełnosprawności nie tylko w Wielkiej Brytanii,
gdzie powstał. Był również inspiracją dla organizacji międzynarodowych, działaczy/ek,
polityków/czek w wielu krajach. Niosąc z sobą duży potencjał mobilizacyjny na rzecz zmiany
jest – jak podkreślał Michael Oliver (2004: 3) – „praktycznym instrumentem, nie teorią, ideą czy
pojęciem”. Definiując sytuację osób w kategoriach opresji i wykluczenia, nakłada na
społeczeństwo moralny obowiązek zmiany tej sytuacji. I tak się dzieje. To nowe myślenie
o niepełnosprawności przełożyło się – i ciągle przekłada – na zmiany w legislacji (np. uchwalenie
w 1995 roku Disability Discrimination Act czy Międzynarodowej Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych z 2010 roku) czy inne spojrzenie na przestrzeń, jaka nas otacza – system
transportu, budynki czy usługi publiczne.
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Świadomość opresji, wspólnoty doświadczenia, jakie legły u podstaw budowania grup
podnoszenia świadomości i wsparcia były ważnym krokiem w kierunku polityki uznania
i reprezentacji, dlatego wiele osób z niepełnosprawnościami podkreśla wolnościowy,
emancypujący charakter modelu społecznego. Ułatwia on budowanie pozytywnego wizerunku
siebie, poczucia własnej wartości, pewności siebie, co z kolei sprzyja wspólnym działaniom.
Działaniom świadomych swoich praw obywatelek i obywateli, a nie izolowanych jednostek,
godnych litości i pożałowania. Znalazło to odbicie w codziennym języku – nacechowane
pejoratywnie określenie odchodzą w przeszłość (kaleka czy inwalida w języku polskim).
Choć model społeczny miał niezaprzeczalny wkład w rekonceptualizację pojęcia
niepełnosprawności i budowania grupowej tożsamości, nie można przemilczeć jego słabszych
stron. Najczęściej podnoszonym argumentem krytycznym było nieprzywiązywanie wagi do
samego braku sprawności, upośledzenia (źródła fizycznych ograniczeń i cierpienia z nim
związanych). Feministyczna badaczka Liz Crow przejmująco o tym pisze:
Jako jednostki, nie możemy po prostu udawać z jakichkolwiek pobudek, że nasze upośledzenia są bez
znaczenia, dlatego że wpływają na każdy aspekt naszego życia. Musimy znaleźć sposoby jak
zintegrować je z całym naszym doświadczeniem i tożsamością przez wzgląd na nasz fizyczny i
emocjonalny dobrostan (Crow, 1992:7)

Z czasem, do społecznego modelu niepełnosprawności próbuje się włączyć pojęcie „ efektów
upośledzenia” (por. Thomas 1999) związanych z trudnościami wynikającymi z braku sprawności.
Często ścisłe rozróżnienie, między niepełnosprawnością a upośledzeniem jest niemożliwe55.
Pojęcie niepełnosprawności wydobywa znaczenie form różnych form opresji związanych ze
społecznymi reakcjami na ludzi z niepełnosprawnościami, nie ma jednak potrzeby zaprzeczać, że
upośledzenie i choroby powodują różne inne ograniczenia aktywności i ograniczają w wielu
sytuacjach zarówno niepełnosprawność, jak i upośledzenie skutkują ograniczeniami aktywności
(Thomas, 2004:29).

By zrozumieć doświadczenie niepełnosprawności, powinno się uwzględnić zarówno te formy
ograniczeń, które zawiązane są z upośledzeniem, jak i te, za które odpowiada społeczeństw.
55

Można przecież przyjąć, że jedno i drugie jest konstruktem społecznym (Termain, 2002), tak jak Judith Bulter
(2008) zakwestionowała zasadność rozróżnienia między płcią biologiczną a kulturową.
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Wreszcie, w budowaniu wspólnoty doświadczenia konieczna jest niekiedy uniwersalizacja
doświadczenia. Jednak należy mieć świadomość, że jest to zabieg polityczny. Wystąpienia
w imieniu

wszystkich

niepełnosprawnych

–

nawet,

jeśli

wypowiada

się

osoba

z niepełnosprawnością - często opisują tylko określony typ doświadczenia. A każdy doświadcza
niepełnosprawności w nieco inny sposób. Takie czynniki jak rasa, klasa, płeć wpływają na
codzienne życie z niepełnosprawnością.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I PŁEĆ
Hasło „prawa, a nie dobroczynność” trafnie ilustruje kluczowe założenie społecznego modelu
niepełnosprawności, przenosząc akcent z indywidualnej narracji usytuowanej w sferze prywatnej,
na język obywatelstwa i związanych z nim praw. Niepełnosprawność – podobnie jak płeć,
seksualność, wiek, etniczność czy klasa – jest czynnikiem, który determinuje związek ludzi tak
ze wspólnotą, w której żyją, jak i z państwem. Stawia pytanie o społeczny kontekst w jakim
obywatelstwo to jest kształtowane, kogo włącza, a kogo wyklucza. Analiza doświadczenia
społecznego wymiaru niepełnosprawności w kontekście płci ukazuje zarówno nowe wymiary
wykluczenia, jak i sposobów jego przezwyciężania.
Aktywność polityczna na drodze do obywatelskiego upodmiotowienia ma znaczenie
zasadnicze. Pozwala przełamać status osoby wykluczonej, odzyskać poczucie sprawczości
i godności. Na poziomie teorii łączy koncepcje obywatelstwa jako publicznej praktyki oraz
statusu. „Bycie obywatelem/ką w sensie socjologicznym – zauważa Ruth Lister - oznacza
korzystanie z praw niezbędnych dla formułowania żądań (agency) oraz społecznego
i politycznego uczestnictwa. Działanie jako obywatel/ka, pozwala na korzystanie w pełni ze
statusu, jaki niesie obywatelstwo” (Lister 1997: 36). W centrum społecznego modelu stanęło
doświadczenie osób z niepełnosprawnościami. To one, a nie medyczny personel, stały się
ekspertami/kami we własnej sprawie, „podmiotami swojego losu” (Lloyd 2001: 716), kładąc
podwaliny pod nowy ruch społeczny (por. Oliver 2004).
Na początku zdominowany przez działaczy, z czasem – gdy głos kobiecego doświadczenia
zaczął przebijać się do głównego nurtu – nowy ruch społeczny zaczął otwierać się go na całe
spektrum problemów związanych z konstruowaniem płci kulturowej. Mit piękna, seksualność,
286

macierzyństwo – tematy znajdujące się w centrum feministycznych rozważań, dzięki badaczkom
zajmującym się niepełnosprawnością nabrały nowego wymiaru.

Cały kompleks ściśle

zdefiniowanych kulturowych wyobrażeń składających się na społeczne rozumienie kobiecości
w przypadku kobiet z niepełnosprawnych zaciera się, nabiera ambiwalencji, a czasem ulega
zawieszeniu. Nasze rozmówczynie wielokrotnie wskazywały na tą ambiwalencję w postrzeganiu
ich płciowości. Z jednej strony, jako kobiety niepełnosprawne, uzależnione od pomocy innych
powinny „starać się bardziej”. Być miłe, zadbane. Można powiedzieć, że wyobrażenie kobiecości
delikatnej, subtelnej, podporządkowanej, empatycznej ulega tu wzmocnieniu. Z drugiej strony
jednak – „nie mam prawa być kobieca, te dziwne spojrzenia jak się pomaluję i wystroję”
(fragmenty rekomendacji z warsztatów prowadzonych metodą Teatru Forum). Odnalezienie się
w świecie własnej niepełnosprawności wymaga wielu starań:
Brakuje mi w życiu urządzenia udźwiękowionego do rozpoznawania kolorów ubrań - nie tylko tła, ale i
wzorów. Myślę o urządzeniu, które dotknięte do ubrania opisuje jego kolory. Do tej pory staram się
mieć tylko kilka różnego rodzaju ubrań (np. bluzek z długim rękawem, bluzek z krótkim rękawem),
które różnią się fasonem, strukturą materiału. Wiem, w jakim są kolorze i odpowiednio je dobieram.
Unikam kupowania ubrań różniących się tylko kolorem. Jeśli tak się zdarzy, każdy kolor zaznaczam
"po brajlowsku" robiąc nitką supełek lub kilka supełków. To jednak nadal nie ułatwia bardzo
rozpoznania bluzek czy koszulek, jeśli leżą poskładane na półce. Supełki trzeba przecież robić w
niewidocznych miejscach. Od czasu do czasu robię sesję ciuchową - zapraszam widzące koleżanki,
które sugerują dobór ubrań i robią selekcję ciuchów nienadających się do noszenia. Również przy
zakupach korzystam z ich pomocy, nie dając jednak namówić się na to w czym czuję się źle. Niestety
pod tym względem nie zawsze mam zaufanie do sprzedawczyń. Supełkami oznaczam też przód rajstop,
bo z rozpoznaniem tego mam problemy. Niestety rajstopy nie mają fabrycznie zaznaczonej pięty
(fragment czatu internetowego, materiały zabrane w ramach obozu naukowego Kraków miastem bez
barier?).

Kwestia ta jeszcze bardziej komplikuje się, gdy analizujemy wymiar seksualności.
Ja nie raz sobie myślałam i to była moja obawa, że faceci nie traktują mnie jak kobietę, takiej no … po
prostu kobiety, tylko, jako taką osobę aseksualną, taką bezpłciową i to jest przykre i to bardzo boli
(fragment wywiadu biograficznego).
Raz na ulicy mijała mnie jakaś starsza kobieta. Starsza pani spojrzała na mnie i powiedziała, „Taka
młoda, taka ładna, a już na wózku”. Nie wiem co mi wtedy strzeliło do głowy, ale odpowiedziałam:
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„Ale za to jaka dobra w łóżku!”. Długo się za mną oglądała... Zabawne? Jasne. Z pozycji
poruszającego się samodzielnie na dwóch nogach obserwatora. Z pozycji „młodej, ładnej, ale na
wózku” – gorzka pigułka. To odarcie z kobiecości, to jedna z barier zakorzenionych w głowach osób
sprawnych. Przecież to niemożliwe, żeby ktoś unieruchomiony przez kalectwo myślał poważnie o
związku, czy – co za niedorzeczność! - o seksie! To przecież taka bezpłciowa istota. Powinna myśleć o
rehabilitacji, leczeniu i cieszyć się, jeśli ktoś zechce ją kiedyś zatrudnić ((fragment kwerendy
internetowej, materiały zabrane w ramach obozu naukowego Kraków miastem bez barier?)

Osoby z niepełnosprawnościami traktowane są jako istoty aseksualne, pozbawione płci,
niezainteresowane seksem, a tym bardziej prokreacją (por. Frohmader i Ortoleva, 2013; de la
Baum, 2013). Tak jakby ich rozwój psychoseksualny pozostał na poziomie dzieciństwa.
Moja siostra nie uwierzyła, gdy jej powiedziałam, że jestem w ciąży, zakładała, że takie osoby, nie
robią „tych rzeczy’. Gdy przestałam widzieć, wiele osób uważało, że moje całe życie się zatrzymało …
seksualny wymiar mojego małżeństwa … że przestałam być ludzką istotą (za Lloyd, 2001: 719).

Z opowieści naszych rozmówczyń wynika, że kwestia seksualności z jednej strony jest tematem
tabu, z drugiej – budzi wiele czasem zaskakujących emocji:
Na przykład na tej „Niewidzialnej Wystawie” w Warszawie koleżanka mi kiedyś podała taką listę
dziwnych pytań, które ludzie zadają. Bo „Niewidzialna Wystawa” pokazuje właśnie życie osób
niewidomych, tam się chodzi po ciemku i przewodnikami są osoby niewidome i tam potem mogą
zadawać pytania. I na przykład zadają pytania typu „skąd niewidoma dziewczyna wie, że ma okres?”
Albo „jak niewidomy facet, jak sika, to jak trafia w muszlę?” Albo „jak niewidomi uprawiają seks?”
Albo „czy to prawda, że niewidome dziewczyny są lepszymi kochankami, bo lepiej macają?” To
dosłownie przytaczam [śmiech]. Ale już chyba wolę, żeby zadawali te pytania niż żeby z góry
zakładali, że osoby niewidome nie uprawiają seksu (fragment wywiadu biograficznego).

Pragnienie przyjemności i intymności zaskakuje także personel medyczny56:
Lekarze bardzo często odmawiają badania tłumacząc niedostosowaniem urządzeń w gabinecie, że to
za duży problem. Znam przypadki, kiedy lekarz kobiecie na wózku zapowiedział z góry, że jej nie
przebada. Dlatego często przychodzimy z osobą towarzyszącą. Wtedy następuje „zabawne” qui pro
quo - lekarz zwraca się tylko do osoby towarzyszącej ignorując dorosłą pacjentkę. Dlatego jak już
56

Badania zespołu Zbigniewa Izdebskiego wskazują, że seksualność kobiet jest całkowicie pomijana. Ginekolodzy
nie podejmują z nimi pracy, bo się boją, nie wiedzą, jak poprowadzić ciążę niepełnosprawnej pacjentki (prezentacja
rezultatów projektu: Psychoseksualne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w relacjach z otoczeniem
społecznym
w
listopadzie
2011
roku)
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trafimy na „normalnego” ginekologa, to od razu wymieniamy się z koleżankami kontaktem (fragment
kwerendy internetowej, materiały zabrane w ramach obozu naukowego Kraków miastem bez barier?)
Znajoma na wózku poszła do ginekologa ze stanem zapalnym. Z historii choroby wynikało, że trzeba ją
zbadać, ustalić antykoncepcję, wyleczyć. I że miała niejednego partnera. Tymczasem lekarz
powiedział: 'Nie zbadam pani, bo pewnie pani jest dziewicą'. Zastrzelił ją tym. Wycofała się. Drugi raz
poszła dopiero po latach (fragment kwerendy internetowej, materiały zabrane w ramach obozu
naukowego Kraków miastem bez barier?)
Niedawno byłam u lekarza, mężczyzny, i powiedziałam mu, że chcę się przebadać na HIV/AIDS. Nie
zadał mi ani jednego pytania, tylko zapewnił: „Nie, nie, osoby z Pani niepełnosprawnością nigdy nie
chorują na AIDS (fragment kwerendy internetowej, materiały zabrane w ramach obozu naukowego
Kraków miastem bez barier?)

Macierzyństwo – przez niektóre kobiety doświadczane jako element społecznej opresji –
w przypadku kobiet z niepełnosprawnościami okazuje się być „owocem zakazanym”. Wiele
naszych rozmówczyń słyszało: „jak chcesz być matką na wózku?”, ”tylko krzywdę zrobisz temu
dziecku”. Dlatego z naciskiem podkreślały: „Problemem nie jest samo macierzyństwo, my sobie
poradzimy, najgorsze jest potępienie społeczne” (fragmenty warsztatów prowadzonych metodą
Teatru Forum).
Z badań wynika, że w wielu obszarach życia czynnik genderowy nakłada się na czynnik
niepełnosprawności i powoduje podwójne wykluczenie.
Wiele z nas uwierzyło po prostu w to, że jest nieatrakcyjna, biedna i z niczym sobie nie poradzi.
Właśnie dlatego tyle osób na wózku nie decyduje się na studia – ze strachu, że nie dadzą sobie sami.
Większość inicjatyw skierowanych do niepełnosprawnych często ogranicza się do organizacji imprez
sportowych, a te skierowane są z zasady głównie do mężczyzn (fragment kwerendy internetowej,
materiały zabrane w ramach obozu naukowego Kraków miastem bez barier?)

Ciężko jest też akceptować swoją kobiecość i uczynić z niej element własnej afirmacji i radości
w społeczeństwie, w którym kobiecość opiera się na fizycznej atrakcyjności. Ciało niedoskonałe
rzadko jest obecne w głównym nurcie współczesnej kultury.
Wiem, co to znaczy być Kobietą. Ba, chyba nawet potrafię kochać i wiem, jak druga strona to odbiera.
Nam, niepełnosprawnym, odebrano szansę zabiegania o miłość na równi z innymi. Nie muszę
tłumaczyć, że nie chodzi wyłącznie o partnerskie zbliżenia. Życie kobiety, więc również kobiety
niepełnosprawnej, jest spełnione wtedy, gdy ma szansę nie być samą. Na samotność od początku
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musiałam się nastawić i z nią się pogodzić (fragment kwerendy internetowej, materiały zabrane w
ramach obozu naukowego Kraków miastem bez barier?)

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy i bardziej narażona na przemoc, wszędzie
wskazywane są te same reguły:
Myślę, że tak [kobiety niepełnosprawne są dyskryminowane], bo są stereotypy dotyczące kobiet, że są
wrażliwe, chwiejne, kapryśne i jeżeli ktoś sobie dołoży do tego stereotypy funkcjonujące wokół
niepełnosprawności, no to się przerazi. Myślę, że ciągle są takie stereotypy, że mężczyźni są twardzi i
zawsze sobie dadzą radę i może jest im też przez to łatwiej (fragment wywiadu biograficznego).
Co mówią cyfry? Że według badań stanu zdrowia ludności z 2000 roku wśród bezrobotnych
niepełnosprawnych przeważały kobiety, że to one stanowiły grupę gorzej wykształconych, a ich
wskaźnik zatrudnienia był zatrważająco niski. Jak wygląda sytuacja 10 lat później nie wiadomo,
brakuje danych (fragment kwerendy internetowej, materiały zabrane w ramach obozu naukowego
Kraków miastem bez barier?).

Płeć w istotny sposób wpływa na doświadczenie niepełnosprawności na wielu płaszczyznach,
choć nie należy lekceważyć innych aspektów, które determinują życiowe cele i możliwości ich
realizacji, takie jak: wykształcenie (czy w ogóle szerszej kapitał kulturowy), klasa, etniczność,
miejsce zamieszkania, orientacja seksualna, czy wiek57.
Miałam szczęście zaczynać pracę w PRL i z różnymi wspomnieniami przepracowałam 35 lat, po
transformacji ustrojowej, pomimo wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych nikt mnie już nie
chce - bo jestem "kaleka" (fragment kwerendy internetowej, materiały zabrane w ramach obozu
naukowego Kraków miastem bez barier?).

Dopóki niepełnosprawność pozostaje główną cechą definiującą kobietę społecznie,
dopóty otoczenie neguje jej potrzeby, zwłaszcza te najbardziej intymne, potrzebę samorealizacji,
cielesnej przyjemności, bliskości, posiadania partnera czy partnerki, bycia matką. Droga do
społecznego uznania byłaby łatwiejsza, gdyby postrzeganie niepełnosprawności uległo
transformacji i z cechy, która całkowicie determinuje sytuację życiową jednostki,
niepełnosprawność stałaby się w odbiorze społecznym jedną z wielu cech danej osoby. Często
jest to wątek podnoszony w rozmowach z kobietami z niepełnosprawnościami, znajduje odbicie

57

W trakcie trwania projektu w Instytucie Socjologii UJ powstała pionierska praca licencjacka autorstwa Mikołaja
Warzechy pt. Wielokrotnie wykluczeni, która opisuje doświadczenia nieheteronormatywnych osób z
niepełnosprawnościami.
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w języku. Określenie „osoba z niepełnosprawnością” – a nie „osoba niepełnosprawna” – zakłada
wielość posiadanych aspektów tożsamości i odsuwa na dalszy plan cechę najbardziej istotną
z punktu widzenia większości społeczeństwa58. Niepełnosprawność pozostaje jedną z wielu cech:
Przecież nie mówi się dziewczyna złamana ręka, tylko dziewczyna ze złamaną ręką (spotkanie w
Fundacji

Autonomia

z

uczestniczkami

warsztatów

antydyskryminacyjnych

dla

kobiet

z

niepełnosprawnościami).
Nie, nie podoba mi się to, bo przyklejamy sobie plakietkę, i nie mówię tylko o kobiecie z
niepełnosprawnością. Tak samo wchodząc do sekretariatu nie powiedziałabym jestem kobietą z miasta
i proszę mnie tak i tak traktować, albo ja mam wyższe wykształcenie, to życzę sobie żeby… to jest tylko
jedno z określeń i gdzieś idzie w którejś kolejności.
Jestem człowiekiem i wiem, że się różnię od przeciętego człowieka. Ale wiem, że będą tacy, którzy mi
przypomną o tym i znów się będę zastanawiać czy nie jestem dziwolągiem (fragment wywiadu
biograficznego).

Kobiety znają swoje potrzeby i pragnienia, potrzebują tylko przestrzeni, w której będą one
usłyszane, szanowane i akceptowane.
Zresztą proszę przyjrzeć się spotom wyborczym, reklamom – czy tam nas widać? Nikt w ogóle nie
myśli, że możemy stanowić jakiś target. Co więc pozostaje? Czekać aż bariery runą. Nie bezczynnie
oczywiście, chociaż próby ich burzenia mogą okazać się nierówną walką – można odbić się od
betonowej ściany uprzedzeń i skostniałych sposobów widzenia świata. Trzeba używać życia i cieszyć
się swoją kobiecością ile wlezie. A kto wie, może doczekamy się reklamy perfum z osobą
niepełnosprawną? Albo chociaż jogurtu? A póki co trzeba uzbroić się w cierpliwość, do ginekologa i
kosmetyczki chodzić z obstawą, a ignorancję i brak wrażliwości niektórych pełnosprawnych traktować
z wyrozumiałością. Oni jednak patrzą na osoby na wózku z góry. A stamtąd gorzej widać... (fragment
kwerendy internetowej, materiały zabrane w ramach obozu naukowego Kraków miastem bez barier?)

BADACZ/KA WOBEC DOŚWIADCZENIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

58

Określenie osoby z niepełnosprawnościami przyjęte zostało jako norma w edukacji antydyskryminacyjnej
w Polsce. W kontekście brytyjskim przyjęto odmienne rozwiązanie. Określenie „osoby z niepełnosprawnościami”
związane jest z mainstreamowym, indywidulanym modelem niepełnosprawności, termin „osoby niepełnosprawne”
– z modelem społecznym (Shakespeare 2006:199).
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Jak uniknąć paternalistycznego traktowania osób z niepełnosprawnościami? Coraz
częściej w tym i podobnych kontekstach na nowo stawiane jest pytanie o rolę nauk społecznych.
Ciężar z technokratycznego systemu kontrolowanego przez ekspertów, gdzie grupy obywatelek
i obywateli są traktowani jak klienci, przesuwa się w stronę systemu, w którym stają się
podmiotami rozwiązującymi problemy, współtworzącymi wspólne dobro. Socjolog czy
socjolożka w takim ujęciu nie są już dostarczycielami usług, którzy muszą kontrolować przebieg
procesów i ich rezultaty, a są raczej współtwórcami tworzonej wiedzy. Pozwala to uniknąć
pułapki

dekontekstualizacji

proponowanych

rozwiązań,

wyabstrahowania

z

lokalnych

kontekstów, które prowadzą do erozji społecznej aktywności. Słowem, pozwala uniknąć pułapki
produkowania wiedzy „być może – jak pisał Mills – prawdziwej, ale kompletnie nieistotnej”.
Upodmiotowienie i obywatelskość zawsze są kontekstowe i tkwią w lokalności. W centrum tak
rozumianej socjologii stoi kategoria doświadczenia, które jest sposobem bycia badaczki czy
badacza:
Stanowi „łącznik między tym, co „teoretyczne” i tym, co „praktyczne” w naszym poznaniu.
Doświadczanie zyskuje zatem walor n a r z ę d z i a poznania, nierozerwalnie związanego z podmiotem
poznającym, i dlatego współkształtującego użytkowanie przezeń wszelkich innych narzędzi, którymi
dziś może dysponować. Można pytać wówczas, ku jakim rodzajom postępowania badawczego, jak
konstruowanym, należałoby dążyć, by „doświadczenie" - traktowane zarazem jako wartość – w owym
postępowaniu zachowywać (Wyka 1993: 5).

Z takiego ujęcia wyłania się odmienny styl uprawiania naszej profesji, który charakteryzuje się
uznaniem kompetencji badanych i unikaniem narzucania siatki pojęciowej badacza czy badaczki
– akcent przesuwa się w kierunku rozmowy, dialogu, dyskusji i prowadzi intencjonalnej
przemiany roli, porzucenia roli anonimowych, neutralnych, akademickich ekspertek czy
ekspertów . Socjolodzy i socjolożki stają się świadkami – uczestnictwa w badanych zjawiskach.
Na

osobie

inicjującej

kontakt

otwierający sytuację

badawczą

spoczywa

szczególna

odpowiedzialność. Aspekt etyczny badań jest kwestią zawsze budzącą wiele niepewności
i wątpliwości, kwestią wymagającą ciągłej dyskusji i uprawomocniania ingerencji w życie innych
ludzi. Dlatego badacz czy badaczka nieustannie czynią starania, by działać jawnie i jasno
tłumaczyć swoje intencje. Manipulacja jest wykluczona;
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Wyłania się stąd pojmowanie socjologii jako nauki przeciwstawnej w intencjach i praktyce badawczej
„inżynierii społecznej”, swoistemu „technokratyzmowi socjologicznemu” to znaczy traktowaniu
jednostek i całego społeczeństwa jako przedmiotu, którym zarządzają stojący nad nim eksperci (tamże:
28).

Proces badawczy jest procesem wielofazowym, czerpiącym z wielu narzędzi, ale także
wyobraźni socjologicznej i wrażliwości społecznej badacza czy badaczki.

uznanie
kompetencji
badanych

odejście od
puryzmu
metodologicz
nego i
teoretycznego

badanie jako
wymiana
doświadczenie

etyczność jako
warunek
badań

intencjonalna
przemiana roli

KRAKÓW MIASTEM BEZ BARIER? CZEŚĆ EMPIRYCZNA

IDEA OBOZU NAUKOWEGO
Przez wielu miesięcy badaczki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
prowadziły wywiady biograficzne z kobietami z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową
i słuchową. Dzięki temu, udało się poznać i zrozumieć problemy związane z ich codziennym
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funkcjonowaniem, bariery jakie napotykają w naszym mieście. Następnym etapem była próba
odpowiedzi na pytanie co można zmienić. W tym celu na zajęciach zapoznawaliśmy się
z procedurami administracyjne, strukturą odpowiedzialności i kompetencji w instytucjach
miejskich,

a

na

spotkaniach

osobami

bezpośrednio

pracującymi

z

osobami

z niepełnosprawnościami, realiami codziennej pracy na rzecz zmiany. Wszystko po to, by później
opracować strategie rozwiązania wskazanych problemów. Kolejnym etapem było ”wyjście
w teren” – spojrzenie przez pryzmat codziennie napotykanych barier, „doświadczenie” kłopotów
z komunikacją, administracją, służbą zdrowia „na własnej skórze”. Obóz, obok ważnych
umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem badań, dał unikalną wiedzę dotyczącą
funkcjonowania instytucji miejskich. Celem tego wspólnego projektu była identyfikacja
najważniejszych barier leżących na drodze do rozwiązania problemów, z jakimi stykają się osoby
z niepełnosprawnościami w naszym mieście i – mamy nadzieję – przybliżył nieco Kraków do
ideału miasta bez barier. Końcowym efektem był film – rodzaj dziennika podejmowanych przez
nas działań. Osadzony w tradycjach filmu antropologicznego i community video był „miejscem”
spotkania studentek i studentów oraz naszych rozmówczyń, które dzieliły się swoim
doświadczeniem.

Każdy

etap

powstawania

filmu,

podobnie

jak

dobór

wypowiedzi

i poszczególnych scen był przedmiotem dyskusji wszystkich osób biorących udział w projekcie.
Taki partycypacyjny charakter był częścią przyjętych założeń zarówno teoretycznych, jak
i metodologicznych59.
ETAP PRZYGOTOWAWCZY – IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW
Punktem

wyjścia

była

analiza

wywiadów

biograficznych

z

kobietami

z iepełnopsrawnościami – wzroku, słuchu i ruchu. Wybrana technika zostawia dużo przestrzeni
rozmówczyniom – w autonomiczny sposób porządkują, hierachizują narracje o swoich
doświadczeniach. Forma swobodnej rozmowy ułatwia przełamanie relacji badaczka/badana.
Zadania realzowane w trakcie obozu zostały wyłonione w ścisłej współpracy z osobami
prowadzącymi wywiady i przygotowującymi transkrypcję. Z uwagi na intymny, bardzo osobisty

59

Rezultatem pracy jest 58 minutowy dokument w 3 wersjach: z audiodekrypcją dla niewidzących, napisami i
tłumaczeniem mogowym. Do celów edukacyjnych powstała także wersja 20 minutowa.
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charakter zebranych materiałów, zdecydowano się nie tylko zmienić imiona rozmówczyń, ale
udosptępnić na zajęciach jedynie wybrane fragmenty rozmów.

Problemy osób
z niepełnosprawnością
ruchową

Życie codzienne

Komunikacja
miejska

Rynek pracy

-brak zróżnicowanej
oferty szkoleń
-potrzeby/marzenia nie
są brane pod uwagę
- syt. mieszkaniowa mieszkania socjalne sa
przyznawane losowo, osoba
musi przeprowadzić się na
drugi koniec miasta itd.

- istnieje powrzechnie
przekonanie jest kilka
zawadów które osoby z
niepeł. ''nadają'' się do
kilku zawodów

- więszkość małych sklepów
ma kilka stopni przed
wejściem, piekarnie Awitex

- jedna z resp. marzy o
kursie florystka

- kobiety vs . mężczyźni kobiety nie "potrafią '' dbać
o sprzęt
- sprwdzić dostosowanie
urzędów pracy
- brak dostępu do teatrów (
Ludowy)

- osoby z niepeł. są
zatrudniane wyłącznie z
powodu ulg
podatkowych, często są
zwalniane po 3
miesiącach

- główny problem to
komunkacja z
kierowcami , brak chęci
pomocy , brak wiedzy jak
postępować z os.
-brak rozkladu jazdy
autobusow/ tramwajów
nieskopodłogowych
- sprzęt który ułatwia
wejście/wyjście często
nie działa lub kierowca
nie chce go uruchomić

Służba zdrowia

- brak dostępu do badań
cytologicznych i
mammograficznych,
gabinety są
nieprzystosowane
- zmiany w przyznawaniu
turnusów
rehabilitacyjnych, osoby o
trwałej niepeł. są na końcu
kolejki
-brak opieku
psychologicznej po wyjściu
ze szpitala
- niskie dopłaty do sprzetu
rehabilitacyjnego

-likwidacja zakładów
chronionych alternatywa?

komunikacja
Nie jeżdżę komunikacją miejską, bo to jest nie do przeskoczenia dla mnie jeszcze. Jest bardzo ciężko dogadać się z kierowcami, jeden
stanie bliżej krawężnika inny nie, te sygnały – przyciski dla niepełnosprawnych, nie wiem czy one są wyłączone, czy nie działają, bo
zawsze jak jadę z kimś, a przycisnę, nigdy kierowca nie stanie tak jak trzeba, nie wiem czy nie słyszy, czasem mu osoba towarzysząca
powie, ale on sobie zapomni, no i tak stanie za daleko.
No i ta komunikacja… niby tramwaje są niskopodłogowe i 4 i 5, ale jeżdżą bardzo rzadko, no jest z tym… nie wiem… twierdzą, że
trzeba dzwonić na zajezdnię i skarżyć na kierowców, ale jak można skarżyć, donosić i potem, że im to odcinają z premii, czy nam o to
chodzi niepełnosprawnym, żeby im premię zabierali. Jakoś nie wiem co to za ludzie są, to chyba od mentalności, no widzi z daleka i
tak stanie daleko, no nie ma siły, żeby osoba na wózku wysiadła. Jak stanie blisko, opuści na resorach, to ja sobie tyłem z asekuracją,
to jakoś ten… i mogę zjechać, ale jak widzę taką przestrzeń to nie.
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Dla mnie osobiście największym problemem jest jak autobus stanie za daleko od krawężnika i ktoś inny sobie wyskoczy, a ja muszę
zrobić prawie szpagat. Dla mnie to jest duży problem jak on stanie za daleko i ciężko mi zeskoczyć na chodnik, a jak zejdę na drogę
to ciężko mi jest potem wejść na chodnik z powrotem. Napisałam raz list do MPK, żeby zwrócili uwagę kierowcom na to uwagę i
byłam mile zaskoczona, bo dostałam odpowiedź, taki list bardzo profesjonalny, że zwrócą na to uwagę i bardzo mnie to ucieszyło, ale
w praktyce to wygląda inaczej. Dla mnie najgorsze jest jak ten autobus staje tak daleko i ustawia się już do jazdy dalszej, staje daleko
i trzeba do niego podchodzić, dla mnie to jest trudność i wstyd bo nie mogę wysiąść, muszę robić jakiś dziwny szpagat itd. Jak są
niskopodłogowe, to jest bardzo fajna sprawa, fajny jest też przystanek na ulicy Lubicz, na odcinku tego przystanku jest zrobiona taka
wysepka a krawężnik i chodnik na przystanku jest na tej samej wysokości .

życie codzienne
Ja do Teatru Ludowego nie mam dostępu, w ogóle to teatrów, bo nie ma podjazdu. Do muzeów krakowskich ciężko… tam nawet był
program z kolegą, że trudno.
To na pewno w Krakowie wszystko jest nieprzystosowane, na przykład do wózka i też są miejsca nieprzystosowane, że może się
pojawić, ktoś kto się inaczej porusza. I opowiadał mi kolega, który ma niedowład prawej strony, że został potraktowany jako pijany i
nie wpuszczony do klubu, bo został uznany za pijanego.
Wszędzie, gdzie chodzę to jest w piwnicach, nie wiem może są takie miejsca, ale ja nie kojarzę. Wszędzie takie małe, stare miejsca.
Ale najgorsza sprawa to, że nasz urząd pracy na ulicy Wąwozowej, bo ja jestem zarejestrowana w urzędzie pracy, bo żeby się starać o
wózek aktywny, to musimy być zarejestrowani, że jesteśmy aktywni. Takie są różne wymogi. Nadal jestem zarejestrowana i cały czas
mam, że nie ma pracy, nawet mi dali namiary, że na aktywnej rehabilitacji są programy aktywizacji zawodowej, ale ja już to
przeszłam i nie ma pracy. Nie ma tam windy, jest masę schodów, stromo.
Byłam w dwóch urzędach miasta i wiem, że wtedy to co mi przeszkadzało, to strasznie duże i ciężkie drzwi. Tylko tam był pan portier
i trzeba było prosić o pomoc i to już nie jest przystosowanie, jeśli trzeba prosić o pomoc.
służba zdrowia
Ja miałam do badania cytologicznego, ale powiedziałam, że jestem na wózku, no to powiedzieli, że nie, bo Kopernika nie jest
przystosowane. Mammografię robiłam na wózku, pani mówiła, że będą trudności, ale córka ze mną pojechała i tak jakoś to obniżyl,i
że dałam radę. Ale kobiece to nie.
Nie ma możliwości zbadania mnie, bo wyjście na jakiś koziołek, to nie można mnie zbadać.
Narodowy Fundusz Zdrowia wymyślił sobie nową taktykę przydzielania rehabilitacji. Są stopnie, w pierwszej kolejności od miesiąca
do trzech mają pacjenci poszpitalni, potem po roku czasu czekania mają pacjenci, którzy rokują powrót do pracy, a my na wózkach z
uszkodzeniami, to jesteśmy na szarym końcu.
B:

A

myślisz,

że

byłoby

potrzebne

takie

przystosowanie

gabinetów

ginekologicznych?

R: Byłoby potrzebne, tak. Żeby można była mammograficzne i ginekologiczne. Nawet rentgen, teraz są te różne rezonanse,
tomografy, ale jakby się coś stało to nie można, bo nie mają ani krzeseł, a z wózka za nisko. Ja miałam odcinek szyjny prześwietlany i
strasznie trudno im było. Dentysta też.
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Na przykład większe dofinansowania na przedmioty ortopedyczne, tak jak na przykład niektórzy nie mogą sami korzystać z toalet i to
też trzeba pampersy wykupywać. Też jednak idą te pieniądze na takie drobne rzeczy i żeby im pomóc w tym funkcjonowaniu, żeby
nie było im tak ciężko, właśnie głównie chodzi o leki. Dużo osobom … w takim sensie mówiło, że tą pomoc finansową. Przedmiot to
przedmiotu i z 1000 nie ma nic. Nie jestem materialistką i nie narzekam na swoją sytuacje finansową, ale tak patrząc na innych, to
chciałabym żeby pod tym względem otrzymywali większa pomoc.

Problemy osób
z niepełnosprawnością
wzroku

Życie codzienne

- zmiana faktury chodnika
przy przejściu dla pieszych
- oznaczenie pokoi w
budynkach użyteczności
publ. Brailem
- dokumenty w urzędach
powinny być dostępne w
formacie dla os. z niepeł.
wzroku
- w supermarketach i na
imprezach masowych potrzeba osoby asystującej

Rynek pracy

Komunikacja miejska

- wymieniane problemy
takie same jak os. z niepł.
ruchową
- brak możliwość zrobienia
stażu
-proponowane prace są
poniżej kwalifikacji

- nieujednolicona
głośność
zapowiadania
przystanków, czasem
funkcja ta jest
wyłączna

Służba zdrowia

- w szpitalach/pogotowiu
osoby nie są informowane
co się z nimi dzieje
- pomoc w opiece nad
dzieckiem, szczególnie
noworodkiem

- pracodawcy są niechętni
zatrudnianiu os. z niepł.
wzroku - brak wiedzy

komunikacja
Przede wszystkim, największym utrudnieniem jest to, że nie wiem co podjeżdża na przystanek. Jak jestem na tramwajowym to wiem, że
tramwaj albo autobus. Ale ja nie wiem jaki numer i czasem jest tak, że nie ma ludzi na przystanku i fajnie by było, teraz jeździ taki autobus
chyba 439, jakiś taki jeździ, który mówi autobus taki i taki, kierunek Mistrzejowice na przykład. I to jest fajnie, tylko mogliby to zrobić
wyraźniej i głośniej, bo w tym ruchu ulicznym to zanika ten dźwięk, ale widzę, że się to pojawia i w autobusach i w tramwajach. Wtedy ja
nie potrzebuję łaski pani na przystanku, która tam stoi albo nie stoi i jakiś tam innych kombinacji. Druga rzecz jest taka, i to się powoli robi,
to żeby we wszystkich autobusach i tramwajach były zapowiedzi przystanków, tylko żeby to było zrobione porządnie. W jednym tramwaju
zrobią tak głośnio, że wszyscy uszy zatykają, a w innym zrobią tak że słychać tylko – następny przystanek – ale co dalej to już nie słychać,
w autobusach tak często jest. Jeśli chodzi o komunikację to tyle, no fajnie by było żeby większość była niskopodłogowa, to jest dobre nie
tylko dla wózkowiczów, ale dla nas też, szczególnie w zimie, jak jest ten wał śniegu, miedzy krawężnikiem i autobusem to się robi zaspa i
nawet osoba super sprawna fizycznie się jest w stanie wywalić, bo ja nie raz się wywaliła.
Nie wiem, może jeśli chodzi o komunikację miejską, zastanawiam się dlaczego autobusy nie mają informacji dźwiękowej, że podjeżdżają i
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mówią na przykład 154. I jak wsiadam, to zatrzymuję się na przystanku i słyszę nazwę.
Do niedawna był inny system zapowiedzi środków transportu publicznego i był fajny w tych autobusach, które były udźwiękowione, bo nie
wszystkie były. Najpierw była zapowiedź przystanku, a potem już na samym przystanku. A teraz nastąpiła wolna amerykanka, w każdym
tramwaju, w którym jadę, za każdym razem, na tej samej trasie jest inaczej zapowiadany przystanek, co więcej dochodzi do tego, że
przystanek jest zapowiadany jak już jest przejechany. Czegoś takiego nie było, nie ma wcześniejszej zapowiedzi, albo tylko niektóre
przystanki są zapowiadane. To mi się bardzo nie podoba. To jak chodzi o udźwiękowienie, które może być i nie powinno nikomu
przeszkadzać. Tak samo jak nie rozumiem, dlaczego w niektórych autobusach tego nie ma.
Tam sobie marzę, ale to pewnie dużo kosztuje, żeby na przystankach mówiło, że podjeżdża autobus taki i taki, bo wiem, że osoby, które w
ogóle nie widzą muszą za każdym razem pytać jaki autobus podjeżdża. Tyle mi przychodzi do głowy.
Ja się spotkałam z tym w Pradze, że mój kolega niewidomy miał taki przyrząd i jak podjeżdżał autobus to on to przyciskał i w autobusie też
coś było zamontowane i to mówiło jaki to był autobus. A ten kierowca nie mógł odjechać dopóki to działało, bo myśmy mogli chcieć
wsiąść.
A wiesz, że on mówi dopiero jak rusza, na przykład 152, mówi gdzie jedzie, jak już jedzie, albo czasem w ogóle to nie działa albo kierowca
to wyłącza albo to jest zepsute albo te przystanki są pomieszane i nawet osoba, która jest z Krakowa z tego nie skorzysta.
No i te siedzenia, nie wiem jak to zrobić, ale na przykład mój chłopak teraz jak nie widzi, to ja wiem, że on musi siedzieć na pierwszym
siedzeniu, najbliżej drzwi i jak autobus jedzie i on wie, że ma wysiadać, to nie wie czego ma się złapać itd. więc to siedzenie powinno być
zawsze wolne, tak jakoś przystosowane, żeby mogła siąść albo starsza osoba albo ktoś kto nie widzi, chyba tyle.
życie codzienne
To samo jak chodzi o kulturę, spektakle czy filmy z autodeskrypcją, to jest taka rzadkość. Teraz miałam szczęście, bo PZN zorganizował i
byłam na 4 spektaklach. To pierwszy raz w życiu się zdarzyło, od 7 lat, nie martwiąc się czy będzie ktoś koło mnie siedział i mi opowiadał.
Podobało mi się w tamtym roku jak chodziliśmy do Bagateli na spektakle z audiodeskrypcją. Na początku aktor wprowadzał nas na scenę i
opowiadała co na niej jest, można było dotykać, no i potem cały spektakl był z audiodeskrypcją. No i w kinie też, chyba w Rotundzie, to
tam były takie akcje tylko, to jest takie sporadycznie i robione przez Polski Związek Niewidomych.
Wydaje mi się że z części klubów, bo są nieprzystosowane, potem jest ciemno i w ogóle nic nie widać. No i te teatry fajnie, byłoby jakby
dalej to robili. Żeby to nie było w ramach organizacji, ale żeby inicjatywa wychodziła z instytucji, żeby to było normalne, wiem że w
Molierze teatr robią też osoby niewidome i jeżdżą po Polsce, mam nadzieję że nie tylko niewidome osoby to oglądają.
Bardzo zwracam uwagę jak na początku i końcu schodów nie ma takiego paska z kontrastowym kolorem, żebym wiedziała, że to jest
stopień, bo jak schodzę z góry to mam problem, żeby mi się nie zlazła podłoga, to powinien być żółty, rażący kolor nie żaden inny i też
faktura inna. Spotkałam się z czymś takim w Belgii, że to były takie talerze jakby z takimi coraz mniejszymi talerzami, że się szło wyczuć
to butem, to było położone coś na betonie ze stali i wyczuwałaś butem.
I tak jak w budynkach użyteczności publicznej to super by było jakby by były poopisywane drzwi, nad klamką taka tabliczka w Braile, że
co to jest, bo jak ja szukam biura albo wydziału to sobie poradzę, bo znajdę, numer tego pokoju i co to jest. Tak samo toalety powinny być
poopisywane, bo to często się korzysta, jakieś bufety. Tam gdzie wiadomo, że dużo ludzi chodzi i mają być dostępne dla wszystkich.
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Znaczy żadne nie są udźwiękowione. Załóżmy że znam Braile, to nie ma też takich dokumentów w urzędach. Tak samo jak jedna osoba,
która zna język migowy. A teraz coś takiego co mi przyszło do głowy. Jest coś takiego, takie plastikowe karty, jest wycięte nazwisko, takie
do podpisu, ramka do podpisu i w żadnym urzędzie się z tym nie spotkałam i jeszcze są pretensje że się krzywo podpisałam. Natomiast
zaskoczył mnie pan w moim banku który wyciągnął coś takiego i mówi, a ja tutaj mam dla pani do podpisania, rozmawiałam z nim i
okazało się że on był na szkoleniu przeprowadzonym przez organizację, do której ja chodzę i na tym szkoleniu dowiedział się rożnych
rzeczy i jak pomóc.
B: A jeśli chodzi o dostęp do dokumentów urzędowych, czy one są dostępne w takim formacie wygodnym dla pani?
R: No nie są chyba dostępne, bo wszystko jest w czarnym druku, no to dla mnie nie jest dostępne. Trzeba by zrobić wszystko w Brailu, ale
nie wiem jak.
Dużym ułatwieniem dla mnie byłoby narysowanie takich żółtych pasów na początku i na końcu, ale najlepiej by było gdyby to było na
każdym stopniu. Miałam taką sytuację w MOPS-sie, jak składałam papiery, to było w październiku, to tak się potykałam o każdy stopień i
szłam do pokoju dla osób niepełnosprawnych i się potknęłam przy okazji zanim dotarłam.
Nie wiem, jak na przykład adaptacja notatek i materiałów na zajęcia, no to trzeba czekać tygodniami ma materiały, które wszyscy mają już
i przychodzi się na zajęcia i ciężko jest się tłumaczyć za każdym razem profesorowi, że nie jest się przygotowanym, bo nie ma notatek i
potem jest dyskusja, za którą zresztą wystawia się potem zaliczenie i prawda jest taka że choćbym chciała, to nie mogę, bo nie mogłam
przeczytać materiałów.
No a właśnie jak przyszłam na instytut to mnie zapytali dlaczego wcześniej nikt im nie dał znać. Wcześniej pani mi się przyznała, która była
moją konsultantką, że ona pierwszy raz wprowadzała kogoś na uczelnię i nie wiedziała jak to się robi. Ale to po fakcie wyszło coś takiego.
To znaczy rozwiązać… myślę, że powinni być… bo nie wiem czy to wynika z samego nastawienia pracowników czy z tego, że mają w taki
sposób pracować z osobami niepełnosprawnymi, ale powinni być trochę bardziej przychyli i powinni umieć sobie wyobrazić sytuację osoby
niepełnosprawnej i to że dla niej przyjście na pierwszy tydzień zajęć, gdzie nikt nie wie, że ta osoba jest osobą słabowidzącą, tak jak ja, i nie
będzie miała laski, to nikt nie będzie wiedział, że ona nie widzi i prowadzący każe jej czytać tekst, robić zadania i pracować w takim tempie
jak reszta grupy i nie przyjdzie mu do głowy, żeby dać wcześniej materiały, bo nikt mu nie powiedział.
Na przykład numeracja sal jest bardzo mała i zapytałam, bo wiem, że różne grupy mają w całym budynku zajęcia, ale poprosiłam żeby, w
tych salach w których moja grupa ma zajęcia numery były wydrukowane większą czcionką. Nie ma takiej możliwości.
Chodzi mi przykładowo, tutaj na uczelni są informacje na tematów Erazmusów, na temat różnych wydarzeń na uczelni czy nawet to, że
ktoś jest nieobecny, żeby to było dostępne dla osób niewidzących.
Strony uniwersyteckie, jak na przykład USOS, gdzie się rejestrować trzeba nie są takim programem obsługiwane, generalnie strony
internetowe są zapchane rzeczami zbędnymi lub rzeczami, których nie da się przeczytać albo są tak poukładane, że się nie da nic znaleźć.
Czego ja nie mogę zrobić, a co mogę zrobić swobodnie. Tylko, że jedni mówią, że rozumieją i w związku z tym wyślą mi materiały pocztą
w formacie PDF, który ja sobie mogę przerobić, a są tacy, którzy mówią „niech się pani nie przejmuje, proszę sobie pracować z swoim
tempie”, ale materiałów mi nie wyślą i ja przychodzę nieprzygotowana na następne zajęcia. A mamy za zadanie przetłumaczyć tekst więc
prowadzący mówi „ ja pani nie dam, bo z kartki pani nie przeczyta, to wyślę pani pocztą tekst” i ja nie dostaję tych materiałów. I też
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wykładowcy nie rozumieją problemów, no że ta strona internetowa jest taka prosta, bo nie ma na niej żadnych obrazków.
Tam na przykład gdzie są moje kursy wypisane, to jest koszmar, to jest strona USOS, PEGAZ, dla studentów, EXTRANET, nie można się
do tego dostać. Koleżanka mi mówiła, że nie tylko ja się mogę dostać. I to są jeszcze strony, na których mam na przykład zadanie domowe,
mam taki przedmiot, który ma w nazwie komputery, no i jest bardzo ciężko. Przez to że wykładowca nie rozumie problemu, gdyby wiedział
o czym ja mówię albo wiedziałby o czym on mówi, a rzuca takie propozycje, że głowa boli, co świadczy o tym, że nie wie o czym mówi, to
pewnie dałoby się to zrobić to wszystko.

Problemy osób
z niepełnosprawnością słuchu

Życie codzienne

- tłumacze w urzędach i
isntytucjach publicznych
- problem z konserwacją
sprzętu, brak
dofinansowanie na
konserwację,

Komunikacja
miejska

Rynek pracy

- wymieniane problemy
takie same jak os. z niepł.
ruchową

- potrzeba warsztatów jak
dbac o aparaty słuchowe

- brak wiedzy
pracodawców jakie są
możliwości osób
niesłyszących

- niewidoczna
numeracja
autobusów/tramwa
jów

Służba zdrowia

- podobne problemy jak
z innymi
niepełnospranowściami
- czasem w kolejce do
lekarza wzywa się osoby
czego nie mogą usłyszeć

- czy można wysyłać sms
na policję, straż,
pogotowie?

życie codzienne
Była taka sytuacja, że koleżanka dostała informację że można przyjechać do urzędu pracy, bo jest pracownik, który miga i
można z nim odbyć rozmowę i on jej może pomóc znaleźć pracę. No i przyjechała, ale ten tłumacz mówił bardzo wolno i
ona tez bardzo wolno odpowiadała i był problem ze zrozumieniem, więc zaczęli pisać karteczkami i wymieniać się.
Dlatego tak się dzieje, że wydaje się, że jak się skończy pierwszy poziom kursu, to można być tłumaczem i ma się wiedzę
na temat języka migowego, a to nie jest prawda.
B: Ostatnio widzieliśmy w urzędach takie urządzenie, z którego można skorzystać, jak się jest osobą głuchą, pojawia się
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tłumacz migowy na ekranie, korzystałaś z tego może ?
R: Tak korzystałam, dobrze że jest, ale obsługa nie zawsze … super dobrze że to jest, ale obsługa nie zawsze się umie tym
zajmować bo to jest nowe u nich i była taka sytuacja, kiedy przyszłam załatwić sprawę i ona mi dała kartkę i długopis, a ja
mówię, że nie chcę, że chcę to załatwić tutaj, uparłam się że chcę tu, ona nie wiedziała co zrobić, bo nie umiała tego
obsłużyć, więc ja jej pomogłam to zrobić, wybrałam co trzeba i wymigałam sprawę, załatwiłam.
Dużo jest takich sytuacji, sama miałam taką trzy dni temu w Warszawie, że obsługa nie umiała obsługiwać tego
urządzenia, ale dobrze że jest , tylko potrzeba czasu.
Na przykład brakuje mi napisów w telewizji, ale też w szpitalu brakuje mi dostępu do tłumacza, tak samo pogotowie albo
policja, nie próbowałam jeszcze wysyłać smsa, ale nie wiem czy mogę, no bo przecież ja nie zadzwonię, ale tego się nie
da.
Gdyby nie tłumacz, to ja bym tych studiów nie skończyła, bo studia to dla mnie były tylko notatki, ale przecież studia to
nie tylko notatki, to ćwiczenia, laboratoria i dyskusje, seminaria bo jeśli by były tylko notatki, to tłumacz nie byłby
potrzebny, ale są też inne zajęcie.
Jedna koleżanka słabo słysząca, która korzysta z systemu FM, to są takie wspomagające słyszenie i osoba prowadząca
musi mieć na szyi taki mikrofon i ta koleżanka poszła poprosić prowadzącego, żeby to założył i on powiedział, że nie
będzie czegoś takiego nosił w ogóle. A tym bardziej jest tragiczna sytuacja, że to miało miejsce na studiach pedagogice
specjalnej.
służba zdrowia
Ale znam taki przypadek, że osoba głucha w ciąży miała robione USG i nie dostała żadnej informacji zwrotnej, po prostu
poszła do domu i nie wiedziała, co się dzieje z dzieckiem i z nią. Są takie sytuacje. Moja koleżanka, to była właśnie taka
jedna sytuacja, ale kiedy rodziła to wybrała szpital, w którym wiedziała że jest pielęgniarka która umie język migowy.
Ja zawsze jak przychodzę to mówię swoje nazwisko i proszę osoby, że jak usłyszą moje nazwisko, to żeby mi to
przekazały. Jak jest inna przychodnia, to mówię na recepcji, że jestem osobą głuchą i żeby poinformowali lekarza i lekarz
wtedy przychodzi.
życie codzienne
Gdyby nie tłumacz, to ja bym tych studiów nie skończyła, bo studia to dla mnie były tylko notatki, ale przecież studia to
nie tylko notatki, to ćwiczenia, laboratoria i dyskusje, seminaria bo jeśli by były tylko notatki, to tłumacz nie byłby
potrzebny, ale są też inne zajęcie.
Jedna koleżanka słabo słysząca, która korzysta z systemu FM, to są takie wspomagające słyszenie i osoba prowadząca
musi mieć na szyi taki mikrofon i ta koleżanka poszła poprosić prowadzącego, żeby to założył i on powiedział, że nie
będzie czegoś takiego nosił w ogóle. A tym bardziej jest tragiczna sytuacja, że to miało miejsce na studiach pedagogice
specjalnej.
Sytuacja w Urzędzie Cywilnym, zgłoszenie nowego dziecka, aby zapisać imię i nazwisko. Rodzice byli Głusi i poszli
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zapisać dziecko z tłumaczem i jak tłumacz powiedział, że rodzice przyszli zapisać dziecko to pani, która tam pracowała
powiedziała, że przecież Głusi nie mają dzieci. A tłumaczka, która tam była to była CODA i jak ona to usłyszała to
powiedziała: "Jak to? Ja mam rodziców Głuchych i ja się urodziłam i co nie mam prawa do życia?

Po uporządkowaniu i analizie zgromadzonego materiału, wyłonionych zostało pięć
tematów badawczych: administracja, służba zdrowia, kultura, uczelnie oraz transport publiczny.
Nie podjęto problemów związanych z rynkiem pracy. Choć jest to kwestia o fundamentalnym
znaczenia dla większości rozmówczyń, wymaga ona rozwiązań o charakterze strukturalnym,
których badanie i zrozumienie wykraczało poza możliwości niespełna czteromiesięcznego
projektu badawczego ograniczonego do miasta Krakowa. Nasze działania skoncentrowane były
na problemie dostępności, który zoperacjonalizowany został na 5 poniższych poziomach.

dostępność

fizyczna

możliwość
przemieszczania się
w obrębie
wspomnianych
miejsc przez
niepełnosprawnych

proceduralna

komunikacyjna

sposoby traktowania
osób
niepełnosprawnych
zorientowane na ich
zróżnicowane
potrzeby

przystępne formy
informacji
umożliwiające
korzystanie z nich
osobom z każdym
typem
niepełnosprawności

społeczna

świadomość
i wrażliwość
urzędników na
kwestię
niepełnosprawności

finansowa

koszty
ponoszone za
korzystanie
z usług

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO
Analiza wywiadów pozwoliła sformułować najważniejsze pytania i problemy badawcze.
Z uwagi na fakt, że większość uczestników/czek obozu nie zetknęła się wcześniej ze studiami
nad niepełnosprawnością, zebrany materiał wymagał uzupełnień, uszczegółowienia oraz
pogłębienia. Służyła temu kwerenda internetowa, której rezultaty były udostępniane na
stronach Pegaza wszystkich osobom uczestniczącym w obozie.
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kwerenda internetowa

analiza blogów i stron
internetowych dot.
niepełnosprawności

wyszukiwanie dobrych
praktyk w miastach
polskich
i
europejskich

np. rozwiązania
komunikacji miejskiej:
mapy przystanków z
wysepkami, oznaczenia
na rozkładach jazdy etc.

Udało się zgromadzić pokaźną bazę informacji dotyczących dobrych praktyk związanych
z funkcjonowaniem urzędów miejskich, instytucji kultury, konkretnych rozwiązań wpływających
na codzienne życie osób z niepełnosprawnościami (np. przystosowaniem komunikacji miejskiej:
mapy przystanków z wysepkami, oznaczenia na rozkładach jazdy etc.). W centrum naszych
zainteresowań

były

blogi

oraz

strony

internetowe

prowadzone

przez

osoby

z niepełnosprawnościami, ich opinie i propozycje zmian. Kwerenda była dla nas nie tylko
kolejnym źródłem wiedzy, ale także inspiracją do nawiązania kontaktów organizacjami i osobami
w ten sposób zidentyfikowanymi.
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Równolegle, każda grupa analizowała stan prawny i procedury administracyjne
dotyczące wybranych kwestii związanych z niepełnopsrawnością. Pozwoliło to zidentyfikować
stan pożądany, definiowany przez podmioty polityki międzynarodowej (ONZ, Unia Europejska,
Rada Europy) oraz krajowej i lokalnej oraz zdefiniować kierunki sugerowanych zmian, a także
ścieżki administracyjne jakie mogą do nich prowadzić.

•Konwencja
o prawach osób
niepełnosprawnych

poziom
międzynarodowy

poziom europejski

•Europejska strategia w
sprawie
niepełnosprawności
2010-2020
•Karta Lipska

poziom narodowy

•Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych

poziom lokalny

•harmonogramy działania
na rzecz osób
niepelnosprawnych
(zarządzenia PMK)
•programy dostosowania
komunikacji miejskiej

Efekty naszej pracy były na bieżąco omawiane i konfrontowane z doświadczeniem gości
na spotkaniach eksperckich, poświęconych odmiennym rodzajom niepełnosprawności:
 ruchowa: Iwona Opalińska (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
 słuchowa: Dagmara Adamczyk (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ)
 wzrokowa: Anna Wróblewska (doktorantka z IS UJ)
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 dostępność cyfrowa: Jarosław Królewski (AGH)
Bardzo ważnym elementem pracy w ramach obozu naukowego było osobiste doświadczenie,
konfrontacja w badanymi problemami. Służyło temu uczestnictwo w szeregu wydarzeń:
 Krakowskich Dniach Integracji organizowanych przez krakowskie BON-y
 Spektaklu „Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie” z audiodeskrypcją i napisami dla
niesłyszących
 Film „Imagine”
 Dotknij Kultury 2013
 Warsztaty jazdy na wózkach aktywnych
 Spotkanie:

„Nic

o

nas

bez

nas

perspektywa

kobiet

z

różnymi

rodzajami

niepełnosprawności w odniesieniu do kategorii gender i postulatów ruchu kobiecego”
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kwerenda
intenetowa

uczestnictwo

spotkania
eskperckie

wywiady

analizy
prawnoadminsitracyj
ne
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PRACA W GRUPACH
Szczegółowe

działania

podejmowane

przez

poszczególne

zespoły

badawcze

zarejestrowane zostały na filmie, poniżej – ogólne zestawienie podjętych działań.
Grupa
służba
zdrowia

komunikacja miejska

kultura

Działania

Efekty

Wnioski

Sprawdzenie dostępności dla
ON, (kwerenda internetowa,
zapytania telefoniczne,
mailowe, obserwacja
uczestnicząca) szpitali
miejskich, wybranych
placówek publicznej i
prywatnej służby zdrowia
Kontakt z NFZ, Rzecznikiem
Praw Pacjenta w celu
uzyskania listy dostępnych
instytucji (pisma w aneksie)

Uzyskanie z NFZ listy
placówek dostępnych po 3mc
starań (uwzględniono jedynie
dostępność ze względu na
dysfunkcję ruchu, brak listy
lekarzy przeszkolonych w
udzielaniu usług ON, a po
sprawdzeniu osobistym
okazało się, że nie wszystkie
informacje były poprawne)
Rozesłanie ww. listy do
organizacji współpracujących i
umieszczenie na stronie
internetowej

Głównym problemem i barierą
w korzystaniu z krakowskiej opieki
medycznej ON jest brak informacji
o dostępności danej placówki czy
konkretnego gabinetu lekarskiego oraz
specjalistycznego sprzętu; wiedza
i przeszkolenie osób pracujących w NFZ
daleko odbiegają od standardów
określonych przez przepisy prawne
i administracyjne;

Szczegółowa analiza
dostępności MPK dla potrzeb
ON: ilość przystosowanych
autobusów, tramwajów;
dostępność informacji o
przystosowanym taborze,
wysepkach ułatwiających
wysiadanie (wnioski zostały
przesłane do MPK i ZiKiT-u,
pisma w aneksie)

Na przystankach pojawiły się
informacje o tramwajowych
liniach, na których jeżdżą
wagony niskopodłogowe

Szczegółowa analiza oferty
kulturalnej uwzgledniającej
potrzeby ON: wybrane teatry,
kina (pisma w załączniku),
muzea) – obok analizy stron
internetowych,
przeprowadzono wywiady z

Organizacja pierwszego w
Krakowie przeglądu filmów z
audiodeskrypcją i napisami
KaFFA
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Zaleca się, aby wprowadzić szkolenia dla
pracownic/ków placówek medycznych
nt. postępowaniu wobec osób o różnych
typach niepełnosprawności. Ułatwi to pracę
osobom świadczącym usługi medyczne,
natomiast ON zapewni komfort pobytu w
placówce;
Zaleca się, aby zaznaczyć na stronach
internetowych danych placówek
medycznych te, które dostosowane są do
potrzeb osób o różnych typach
niepełnosprawności oraz listę takich
placówek dodatkowo zamieścić na stronie
internetowej.
Zaleca się, aby wprowadzić szkolenia
dotyczące standardów obsługi osób z
różnymi niepełnosprawnościami (standard
zachowań pracowników MPK odbiega od
normy w innych miastach Polski, np. Łodzi,
Warszawy, Zielonej Góry)
Pomimo najliczniejszego taboru
niskopodłogowego w Polsce, ciągle istnieją
linie (np. do Urzędu Pracy), gdzie w ogóle
nie jeżdżą tramwaje niskopodłogowe.
Najprostszym rozwiązaniem byłoby takie
ułożenie rozkładu, żeby na każdej trasie w
określonych odstępach czasu jechał
tramwaj niskopodłogowy; informacja o tym
powinna być dostępna nie tylko na
przystankach, ale także na stronie MPK
(rozkłady na przystankach są na tyle
wysoko, że osoba na wózku nie jest w
stanie ich przeczytać), na stronie
internetowej winna znajdować się także
informacja dla ON o procedurach
postępowania ON (czego może oczekiwać
od pracowników MPK)
Pracownicy/e instytucji kultury okazywali
duże zainteresowanie problematyką, byli
otwarci na dyskusje i uwagi, sami
inicjowali szereg działań. W takim
kontekście dwie kwestie wydają się
szczególnie ważne: ograniczony dostęp do
informacji (m.in. muzea krakowskie, choć

personelem i obserwacje
uczestniczące
Stworzono listę inicjatyw,
których celem było
poszerzenie dostępu do kultury

administracja

uczelnie

Analiza pod kątem dostępności
krakowskich urzędów :
budynki, strony internetowe,
procedury – z uwagi na
przepisy UE wprowadzono
szereg udogodnień dla ON

Raport wskazujący na słabe
punkty dostosowań: m.in.
Grodzki Urząd Pracy (brak
niskopodłogowej linii
tramwajowej na tej trasie;
stroma rynna do wejścia; kosz
przed wejściem
uniemożliwiający
zasygnalizowanie potrzeby
pomocy, brak dostosowania
dla osób z dysfunkcją wzroku);
UMK (ciężkie drzwi
wejściowe; można wezwać
portiera; toaleta dla ON
wykorzystywana jako
pomieszczenie gospodarcze);
Centrum Administracyjne
(nieumiejętność obsłudze
elektronicznego tłumacza
języka migowego, brak
oznaczeń ułatwiających
znalezienie szukanego miejsca
np. toalety dla ON)

Analiza dostępności
wybranych uczelni
krakowskich dla studentów/ek
z niepełnosprawnościami
(analiza stron internetowych
oraz wywiady w BON-ach na
Uniwersytecie Jagiellońskim,
Politechnice Krakowskiej,
Uniwersytecie Ekonomicznym
i Akademii Górniczo Hutniczej, Uniwersytecie
Pedagogicznym, oraz
przewodniczącą Zrzeszenia
Osób Niepełnosprawnych

Spotkania z Samorządem
Studentów UJ w sprawie
aktywizacji studentów/ek
z niepełnosprawnościami
Realizacja we współpracy
z Fundacją Studentów
i Absolwentów UJ „Bratniak”,
SS UJ; Fundacją Wspierania
Kultury Filmowej Cyrk Edison
KFFA (seansom filmowym
skierowanym do osób
niewidzących i niesłyszących
towarzyszyły dyskusje przy
kawie i herbacie
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często dostosowane do potrzeb ON, nie
podają takich informacji, bądź trudno do
nich dotrzeć); z druga, to partycypacja (są
inicjatywy w naszym mieście skierowane
do ON, ale niekonsultowane z nimi, dlatego
nie trafiają w potrzeby i oczekiwania: np.
krytycznie oceniane były makiety zabytków
dla osób niewidzących: ”gorące w lecie,
ziemne w zimie, brudne od krakowskich
gołębi”, z uznaniem natomiast przyjęta była
mapa dostępna w UM, przygotowywana z
ON)
Wdrażanie społecznego modelu
niepełnosprawności (zakładanego w
dokumentach międzynarodowych) odpowiedzialność za dostępność usługi leży
po stronie urzędu, nie osoby
niepełnosprawnej; szkolenia
pracownic/ków dające realne umiejętności;
poza fizycznym przygotowaniem budynku poinstruowanie pracownic/ków, by
urządzenia ułatwiających funkcjonowanie
ON by wykorzystywane było zgodnie
przeznaczeniem; zaplanowanie strategii
obsługi ON: opracowanie procedur odsyłanie i przerzucanie odpowiedzialności
na innych nie jest dostępnością
któregokolwiek poziomu; docenienie
liderów/ek dostępności – odszukanie takich
osób celem skorzystania z ich pasji oraz
docenienie ich wysiłków, wsparcie
zwłaszcza, gdy próbują zmienić nastawienie
współpracownic/ków; dostosowanie
komunikacji urzędu celem zwiększenia
maksymalnie grona odbiorców/czyń
informacji przez urząd udostępnianych
(odciąży znacząco osoby pracujące, które
wielokrotnie tłumaczą zawiłości działania
administracji publicznej wszystkim
petentom po kolei); stosowanie rozwiązań
już istniejących, przyglądanie się na “dobre
praktyki”, współpraca między jednostkami i
urzędami różnego szczebla; wykorzystanie
nowoczesnych metod zarządzania,
zwłaszcza związanych z obsługą klienta,
takich jak projektowanie usług,
projektowanie dla wszystkich, fora
obywatelskie, dialog publiczny, CSR;
przemyślenie kwestii osób z dysfunkcją
wzroku - brak obecnie zwiększających
dostępność dla niewidzących (np.
dokumenty w piśmie Braille’a, plastikowe
nakładki na dokumenty ograniczających
pole, w którym należy się podpisać.
Wszystkie wskazane uczelnie prowadzą
aktywną politykę wspierania osób
z niepełnosprawnościami, choć sposób
realizacji zasady równego dostępu różni się
od siebie zarówno zakresem, jak i
metodami
Badania pokazały bardzo wyraźnie potrzebę
tworzenia miejsc/okazji, gdzie ON wraz z
studentami/kami zainteresowanymi
problematyką mogłyby spotykać się,
wymieniać wiedzę i doświadczenia,
budować grupową tożsamość, koleżeńskie
systemy wsparcia, ale i szukać dobrych
praktyk i rozwiązań problemów, z jakimi

Politechniki krakowskiej
Analiza periodyków
wydawanych przez
studentów/ki niepełnosprawne

zorganizowane w Kinie Kika)

osoby niepełnosprawne spotykają się w
trakcie studiowania

Wybrane obszary analizy były na tyle odmienne, że trudno o wspólne wnioski dotyczące
strategii i form dostosowania, które odpowiadałyby na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Teoretyczne ramy naszych badań tworzył społeczny model niepełnosprawności i studia nad
obywatelstwem, w których silnie akcentuje się element sprawczości osób niepełnosprawnych,
samodzielne tworzenie przez nich agendy na rzecz zmiany obecnej sytuacji. To było dla nas
punktem odniesienia. Nasze, w końcu tylko czteromiesięczne działania badawcze wyraźnie
pokazały, że ciągle istnieje przekonanie, że niepełnosprawność jest problemem indywidulanym
i to osoba jej doświadczająca

powinna

go rozwiązać (co było szczególnie widoczne

w kontaktach z służbą zdrowia, ale też nierzadko z administracją czy komunikacji miejskiej).
Myślenie w kategoriach obywatela czy obywatelki, którzy są nośnikiem określonych praw,
a instytucje publiczne mają wobec nich określone powinności bardzo powoli przebija się do
świadomości osób decydujących o naszym mieście – chociaż podmioty publiczne zobligowane są
do tego szeregiem uregulowań prawnych. Zaznaczyć jednak

należy, że właśnie z tych

zmieniających się ram prawnych (np. regulacji UE) wynika szereg działań podejmowanych
w instytucjach administracji, na uczelniach czy komunikacji miejskiej. Ale ciągle dominuje tutaj
myślenie eksperckie (zaskakująco często słyszeliśmy zdanie, że osoby z niepełnosprawnościami
nie wiedzą, co jest dla nich dobre). Konsultacje czy dialog z organizacjami osób
niepełnosprawnych miewają charakter fasadowy, rzadko brane jest pod uwagę zróżnicowanie
potrzeb (które wymagałoby perspektywy intersekcjonalnej). Procedury administracyjne,
nakładające się kompetencje poszczególnych jednostek miejskich – co odbijało się w naszych
rozmowach z ZiKiT-em i MPK o braku informacji o „wysepkach” ułatwiających wysiadanie oraz
taborze niskopodłogowym czy braku woli rozwiązania problemu braku niskopodłogowych
tramwajów na niektórych liniach, m.in. tak kluczowych jak przejazd do Urzędu – służą jako
legitymizacja braku działań, choć wiemy, że w wielu miastach polskich kwestie te rozwiązano
już dawno.

By przełamać dotychczasowe tendencje należałoby z jednej strony wspierać

tworzenie się ruchu i organizacji skupiających osoby z niepełnosprawnościami przez włączanie
ich w działania sektora obywatelskiego, z drugiej, promować różnorodność w jego strukturach.
To pozwoliłby uniknąć zakorzenionego obecnie tokenizmu – niewiele organizacji i osób
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wypowiada się w imieniu wszystkich osób niepełnosprawnych (pozostając często obojętnymi na
odmienność doświadczeń i praktyk, warunkowanych przez niepełnosprawność). To, że to da się
zrobić, pokazywały przykłady instytucji kultury, najbardziej otwartych na głos osób
niepełnosprawnych.

partycypacja
4
3
2
1
0
służba zdrowia

komuniacja
miejska

administracja

uczelnie

kultura

1 niska 5 wysoka

.
ZAKOŃCZENIE:

DOŚWIADCZENIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

A

SOCJOLOGICZNA WYOBRAŹNIA
Kluczową częścią naszego przedsięwzięcia badawczego była refleksja nad własnym
doświadczeniem

związanym

z

pracą

z

tematem.

Jak

zmieniało

się

postrzeganie

niepełnosprawności w trakcie realizacji badań, jakie były najważniejsze problemy, ale
i zaskoczenia? Najczęściej wskazywano na trudności w przezwyciężaniu własnych wyobrażeń
i stereotypów,

które

nieuchronnie

wpływają

nie

tylko

na

nasze

wyobrażenia

o niepełnosprawności, ale także naszą pracę.
W zasadzie cały temat niepełnosprawności okazał się być mi nieznany, większość wiedzy jaką posiadałem na ten temat to były
przypuszczenia i stereotypy. Jakkolwiek były one nie zawsze błędne, tak ich porównanie do prawdziwej sytuacji osób
niepełnosprawnych były niejakim szokiem (grupa administracja)

310

Przede wszystkim na słowo "niepełnosprawny" nie przychodzi mi w pierwszej kolejności na myśl tylko osoba na wózku
inwalidzkim. Moja wyobraźnia w tym temacie bardzo się rozszerzyła. Wchodząc gdziekolwiek odruchowo sprawdzam czy są
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (grupa kultura)
Po prostu zaczynam zwracać uwagę na rzeczy, które wcześniej były tak drobne, a nad którymi się po prostu nie zastanawiałam.
Zaczęłam inaczej patrzeć na świat wokół mnie, i to mnie bardzo cieszy, że mogę też coś dać od siebie (grupa kultura)
Przyznam, że przed obozem „Kraków miastem bez barier?” myślałam, iż przystosowanie to tylko podjazdy, czy też windy dla
osób niepełnosprawnych. Obóz pomógł mi zauważać przeszkody dla osób niepełnosprawnych, których wcześniej nie widziałam,
albo nie wydawały mi się istotne. Najbardziej jednak zmieniło się moje podejście do osób niepełnosprawnych zdałam sobie
sprawę, że nie niepełnoprawni nie wymagają od nas pomocy, chcą by świat był na tyle przystosowany, by nie musieć w ogóle o
nią prosić (grupa administracja)
Zgłębianie danego tematu zawsze skupia uwagę na zagadnieniu, dzięki czemu elementy jego obecności dostrzegamy w
najzwyklejszych sytuacjach. Zjawisko niepełnosprawności zawsze wzbudzało we mnie pewną empatię, lecz nigdy wcześniej nie
przypuszczałabym, że jestem w stanie przyczynić się w jakikolwiek sposób do poprawy ich funkcjonowania. Zwłaszcza, że w
moim najbliższym otoczeniu nie miałam styczności z tymi osobami, co wpłynęło na abstrakcyjne postrzeganie przeze mnie tej
kwestii. Obecnie również nie czuję się jak cudotwórca, zdolny do wszystkiego. Na pewno jednak wzmocniło się poczucie sensu
działalności na rzecz poprawy jakości życia niepełnosprawnych. W każdym miejscu, w którym przebywam, zwracam odruchowo
uwagę na obecność środków ułatwiających niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych czynności. Tabliczki informujące o
oddziałach przystosowanych dla niepełnosprawnych, podjazdy, windy czy nawet wysokość podłóg w środkach komunikacji
miejskiej – czynniki te, jak nigdy wcześniej, stały się zauważalne i możliwe do modyfikacji. Znając środki potrzebne do
działania, nabieramy pewności i wiary w możliwość zmian (grupa administracja)
Jedyną rzeczą zaskakującą dla mnie byłem, znowu, ja sam. To jak trudno się pracowało z tym tematem. Zaskakujące jest też to,
że nie musimy wcale tak dużo robić, aby tak znacząco zmienić czyjeś życie, czy to ułatwić, czy też utrudnić, choćby jednym
małym krawężnikiem. Od czasu rozpoczęcia projektu na każdym kroku w codziennym życiu zwracam uwagę na utrudnienia i
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Nauczyłem się jak taka osoba postrzega świat i w jaki sposób ja mogę jej pomóc.
Staram się to robić kiedy tylko nadarza się do tego okazja (grupa transport)

Otwarcie, ale i pokora badawcza pozwalała spojrzeć na niepełnosprawność w sposób
kontekstowy, otworzyć się na wielowymiarowość i kompleksowość jej doświadczania, porzucić
tendencję do paternalizmu i szukania za wszelka cenę rozwiązań uniwersalnych:
Spotkania z osobami, których dotykał jakiś rodzaj niepełnosprawności wywracały moje pojęcie o problemie do góry nogami.
Tym samym nauczyło mnie to pokory z jaką jako badaczka powinnam podchodzić do danego zagadnienia i samych ludzi. Należy
wsłuchiwać się w Ich historie, nie opowieści tych, którym wydaje się, że mają w tej kwestii najwięcej i najlepiej do powiedzenia
(grupa służba zdrowia)
Za pewną trudność uznałabym także temat niepełnosprawności sam w sobie. Niepełnosprawność bowiem bardzo często nie jest
tym, z czym obcujemy na co dzień, niekiedy wręcz wzbudza w nas swego rodzaju lęk. Boimy się jej. Jest to dla nas coś nowego,
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dotychczas nieznanego, bardzo delikatnego i – jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać – bardzo osobistego dla osób,
których dotyka. Tymczasem, jak jestem przekonana dzięki udziałowi w obozie badawczym Kraków miastem bez barier?,
niepełnosprawność jest tym, co tkwi pomiędzy jednostką a społeczeństwem w jakim ona żyje (grupa służba zdrowia)
Niepełnosprawność jest bezpośrednim wynikiem działań i świadomości otoczenia. Pozwoliło mi to zwrócić uwagę na mój
własny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych oraz, że często problem niepełnosprawności tkwi we mnie czy innych
ludziach determinujących sytuację osób niepełnosprawnych. Kwestia różnorodności również jest bardzo interesująca i ważna
gdyż bez właściwego zrozumienia braku jednolitości sytuacji osób niepełnosprawnych, dywersyfikacji ich potrzeb i problemów
nie da się właściwe im pomagać czy te problemy zwalczać (grupa administracja)

Każdy doświadcza niepełnosprawności w nieco inny sposób. Takie czynniki jak rasa,
klasa, płeć wpływają zarówno na codzienne życie z niepełnosprawnością, realizację pragnień
i życiowych celów. Choć niepełnosprawność ciągle determinuje dostęp do szeregu praw i usług,
wcale tak być nie musi (i czasem – pomimo wielu barier i trudności – nie jest). Ważnym krokiem
w tym kierunku jest uznanie podmiotowości (agency) osób z niepełnosprawnościami. Ich praw
do godnego życia i do samodzielnego decydowaniu o nim, bez zbędnych ingerencji instytucji,
urzędników czy ekspertów. Prawa do indywidulanie zdefiniowanej drogi do autonomii
I niezależności.
Za trudność w pracy nad tematem niepełnosprawności uznałabym fakt, że osoby z różnymi typami niepełnosprawności –
wzroku, słuchu czy ruchu – bardzo często reprezentowani są przez ludzi, których ogół społeczeństwa uważa za ekspertów.
Ludzie ci nierzadko wypowiadają się w imieniu osób z dysfunkcjami: mówią o ich codziennych trudnościach, jak również
potrzebach. Okazuje się jednak, że nikt nie zna ich lepiej, niż Oni i One – osoby z niepełnosprawnościami – sami, same, dlatego
zawsze powinni/e móc mówić o sobie własnym głosem. Nie za pośrednictwem przedstawicieli, którzy często powielają jedynie
błędne na temat niepełnosprawności stereotypy (grupa służba zdrowia)
Zauważyłem, że niepełnosprawność nie jest tak straszna jak ją opisują i pomimo, że jest to czyjaś tragedia to osoby z
niepełnosprawnością potrafią się z tego nawet śmiać i żartować. Są bardziej „ludzcy” niż nie jeden pełnosprawny (grupa
transport)
Wspomnę o ciągłym przyłapywaniu się na akceptowaniu udogodnień dla osób niepełnosprawnych, które wydawały mi się
skuteczne i racjonalne podczas gdy same osoby zainteresowane oceniają je negatywnie (przywołanie portiera do pomocy, które
pozostaje w niezgodzie z samodzielnością osoby). Dla rozszerzenia tej wypowiedzi dodać mogę, że w większości ten stan mojego
nastawienia wynika z braku doświadczenia i ten projekt był jedną z możliwości, by stan mojej wiedzy poszerzyć (grupa
administracja)
To, co nazwałabym zaskoczeniem w pracy nad tematem niepełnosprawności, to że osoby z daną dysfunkcją bardzo często mówią
o niej otwarcie, nie wstydzą się. Co więcej, bardzo często zawstydzają wręcz swoimi opowiadaniami swych rozmówców! Wydaje
mi się, że traktują to one jako swoistą szansę na zmianę, a właściwie: zmiany. Począwszy od zmian dotyczących świadomości
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społeczeństwa na temat ich potrzeb, problemów, ale także zmian w ich codziennym postrzeganiu oraz przede wszystkim
traktowaniu. Zmian, które uczynią ich życie… łatwiejszym? przyjemniejszym? bardziej normalnym? – które sprawią, że będą się
Oni i One czuli/czuły na równi z innymi mieszkańcami i mieszkankami miasta: będą mogli i mogły chodzić w te same miejsca,
dojeżdżać do nich tymi samymi środkami transportu, oglądać te same przedstawienia, studiować na tych samych uczelniach
wybrane przez siebie kierunki. Zmian, które uczynią Ich podmiotem, a nie jedynie przedmiotem danych działań – w kontakcie z
administracją czy służbą zdrowia (grupa służba zdrowia)

Uznanie tej podmiotowości i praw wynikających z bycia członkinią czy członkiem społeczeństwa
z czasem wyczulało wyobraźnię uczestniczek i uczestników na różne aspekty funkcjonowania
osób z niepełnosprawnościami, odsłaniało do tej pory niezauważane :
Zauważyłam, że ludzie (w moim przypadku dotyczyło to osób pracujących w urzędach) traktują osoby niepełnosprawne jako
osobną część społeczeństwa, która powinna być traktowana inaczej. Jednakże z wywiadów wynika całkiem przeciwne
stanowisko. Osoby niepełnosprawne chcą być traktowani jak część społeczeństwa, a nie oddzielna grupa „specjalną” i właśnie
dostępność na wszystkich poziomach ma wyrównać istniejące bariery. Jednak największą przeszkodą w zmianie czegokolwiek w
społeczeństwie jest przeświadczenie ludzi pełnosprawnych, że to osoby niepełnosprawne powinny zrobić wszystko by
dostosować. Ludzie uważają, ze osoby niepełnosprawne muszą być zależne od osób pełnosprawnych, bo przecież inaczej się nie
da, a każde udogodnienie architektoniczne czy technologiczne to niepotrzebny wymysł, którego i tak się nie używa (grupa
administracja)
Zaskoczył mnie fakt, że uczelnie krakowskie nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w tak zadawalającym
stopniu, w jakim powinny być. Uczelnie powinny mieć zawsze na uwadze wszystkich potencjalnych kandydatów na studia i
starać się zapewnić im odpowiednie warunki nauki (grupa uniwersytety)
Osoby niepełnosprawne przez dostępność uważają stan, w którym nie będą kompletnie zależni od nikogo. Tak więc chcą sami
móc wejść przez drzwi, a nie z pomocą portiera (grupa administracja)
Moim zdaniem, fundamentalną trudnością w pracy nad wspomnianym tematem (a zwłaszcza zagadnieniami związanymi z
administracją) było przełamanie granic tolerancji spotykanych osób, odpowiedzialnych za wprowadzanie w życie wszelkich
norm ułatwiających niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie. W niektórych sytuacjach teoretycznie zapewnione były
odpowiednie środki, ale brakowało życzliwości, otwartości ludzi, którzy byliby w stanie przyczynić się do propagowania
słusznych postaw. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze problemy tkwią w ludziach, którym powinno zależeć na poprawie jakości
życia wszystkich członków danej społeczności, bez względu na stopień sprawności fizycznej czy umysłowej (grupa administracja)
Bardzo wyraźnie dostrzegam to w przypadku funkcjonowania w mieście osób z niepełnosprawnością ruchową, których
percepcja w pewien sposób ogranicza się do przestrzeni, która jest dla nich dostępna. Mam tutaj na myśli, że poznają one
miasto w specyficzny sposób – chodzą określonymi drogami, poruszają się konkretnymi środkami transportu, uczęszczają w
dane miejsca, te, które są dla nich dostępne. Brak tutaj elementu dobrowolności. Osoby poruszające się na wózkach oglądają
filmy z pierwszego rzędu kin sieciowych nie dlatego, że to ich ulubiony sposób na obejrzenie filmu – nie ma jednak alternatywy.
I tak dalej… To oczywiście jedynie prosty i niewyszukany przykład, jednak… prawdziwy (grupa służba zdrowia)
Nie zdawałam sobie sprawy, że nieprzystosowanie miasta i najbardziej podstawowych placówek - w szczególności służby
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zdrowia jest tak duże. Można nawet powiedzieć że ośrodki medycznie nie są w ogóle przystosowane co jest smutną ironią, jako
że to one są najistotniejsze. Barierę stanowiły osoby pracujące, czy mające służyć pomocą w różnych placówkach, które w
żaden sposób nawet nie starały się zastanowić nad problemem (np. pomoc przy wjechaniu do budynku, pomoc przy badaniu) i
pomóc osobiście lub zaproponować inne rozwiązanie jak np. przekierowanie do innego ośrodka (grupa służba zdrowia)
Pracowałam w grupie „Kultura”, naszym największym problemem był przede wszystkim brak informacji , które powinny się
znajdować na stronach internetowych o dostosowaniu budynku, repertuarze czy toaletach. Zaskakujące jest to, że bardzo często
te placówki posiadały część tych udogodnień, tylko nie były świadome, że taka informacja na stronie jest potrzebna (grupa
kultura)

Pomimo tego, na tle różnych miejskich instytucji, szczególnie korzystnie wypadają
publiczne instytucje kultury (prywatne instytucje kulturalne w ogóle nie odpowiadały na nasze
prośby o kontakt czy informację), otwarte na współpracę i sugestie zmian. Były w trakcie badań
chwile dające nadzieję na zmianę.
W pracy nad projektem, zaskoczyło mnie przede wszystkim zainteresowanie problemem niepełnosprawności, nie tylko osób
związanych z obozem, ale też przedstawicieli instytucji kultury, którzy chcą udoskonalić wiele rzeczy, jednak często brakuje na
nie środków finansowych. Instytucje te często włączają się w akcje i udostępniają sale kinowe, pożyczają sprzęt, który
umożliwia, osobą z różnymi typami niepełnosprawności w pełni uczestniczyć (grupa kultura)
Dużym zaskoczeniem (pozytywnym) było to, że osoby związane z instytucjami kultury robią dużo (w porównaniu choćby ze
służbą zdrowia) dla osób z niepełnosprawnościami oraz że są bardzo otwarte na zmiany. Spotkałyśmy się również z niechęcią
prywatnych

instytucji kultury, które z wyraźną niechęcią podchodziły do naszego projektu, nie udzielając nam żadnych

informacji, broniąc się przepisami (grupa kultura).

Anna Wyka pisząc doświadczeniu w praktyce badawczej podkreśla gotowość do
rezygnacji z pozycji uprzywilejowanej poznawczo i gotowość ponoszenia wspólnie z badanymi
kosztów uczestnictwa psychicznego w procesie badawczym. Relacja między badanymi
a socjologiem czy socjolożką jest „relacją podmiotów”, w której socjolog czy socjolożka
rezygnują z odgrywania roli społecznego autorytetu. Praktyczną konsekwencją innego
konstruowania sytuacji badawczej jest porzucenie roli anonimowych, neutralnych, akademickich
ekspertek czy ekspertów. Przekonanie o istotności podejmowanego problemu łączy badanych
i badających, którzy „angażują także swoje „prywatne” wartości i poglądy w działania, które są
zarazem przedmiotem ich studiów.
Patrząc na osoby niepełnosprawne/ z jakąś niepełnosprawnością wyzbyłam się myślenia o nich jako nieszczęśliwych. Wręcz
zaczęłam patrzeć na nich jak na nauczycieli życia, gdyż trzeba odwagi, aby umieć pogodzić się z losem i w dodatku cieszyć się
każdym dniem pomimo trudności. Utkwiły mi dość mocno w głowie obrazy osób na wózkach; uśmiechniętych, radosnych,
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biorących udział w różnych przedsięwzięciach, osób, które się zakochują, popisują przed innymi jak osoby w pełni sprawne,
marzą i działają. Ilekroć wspomnę na te osoby, nie daję rady aż do tej pory nadziwić się, że nie mogąc chodzić, podskakiwać,
tańczyć czy wspinać się po drzewach, osoby te naprawdę potrafią się cieszyć, śmiać i wygłupiać. Tak naprawdę to chyba
właśnie takie osoby bardziej mogłyby pomóc mi, niż ja im (grupa służba zdrowia)

CIĄG DALSZY…..
Po zakończeniu badań podjęto decyzję o kontynowaniu niektórych wątków:
 W ramach zajęć Społeczny model niepełnosprawności: teoretyczne i praktyczne
implikacje powstały eseje zatytułowane Badania nad niepełnosprawnością a moja
socjologiczna wyobraźni (najlepsze zostały opublikowane na portalu www. krytyka.org)
oraz został zorganizowany Krakowski Festiwal Filmów z Audiodeskrypcją KaFFa (aneks
5 i 6).
Od wielu miesięcy prowadzone są wywiady z osobami z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową w naszym mieście.
Udało się poznać i zrozumieć problemy związane z ich codziennym funkcjonowaniem, bariery jakie napotykają w Krakowie.
Kolejnym etapem była próba odpowiedzi na pytanie co można zmienić. W tym celu na zajęciach ze specjalistami od prawa
administracyjnego poznawaliśmy możliwe procedury administracyjne, strukturę odpowiedzialności i kompetencji w instytucjach
miejskich, by opracować strategię rozwiązania wskazanych przez osoby z niepełnosprawnościami problemów. Efektem naszych
działań jest film – rodzaj dziennika podejmowanych przez nas działań.
Czas na kolejny krok. Jeden z wniosków płynących z naszych badań dotyczył ograniczonego dostępu do kultury, możliwości
wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń. W trzy weekendy grudnia będziemy organizować festiwal filmów z audiodeskrypcją
dla osób nie(do)widzących i nie(do)słyszących w Kinie Kika. Zatem obok pracy teoretycznej, wymagane będzie zaangażowanie
w przygotowanie i organizację całego przedsięwzięcia (opracowanie strategii promocyjnej i zapewnienie finansowania poprzez
przygotowanie wniosków o granty i dotacje).

 Zadania uzupełniające z ramach zajęć z modułu dotyczącego niepełnosprawności na
kursie Hospitacje Organizacji Społecznych (aneks 7).
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ANEKSY
 1: Społeczny model niepełnosprawności wzroku
 2: pisma film
 3: pisma NFZ, MPK, ZiKiT, Acamedic, multipleksy
 4: odpowiedzi instytucji
 5: KaFFa
 6: zadania realizowane w ramach modułu na kursie Hospitacje Organizacji Społecznych
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Zaprezentowane

w

niniejszym

raporcie

wyniki

badań

jakościowych

(wywiadów

biograficznych i warsztatów) oraz działań podjętych w ramach obozu naukowo-badawczego
przedstawiają doświadczenia kobiet z niepełnosprawnościami w Małopolsce. Poprzez
zastosowanie różnorodnych metod badawczych badaczki mogły prześledzić proces tworzenie się
tożsamości naszych rozmówczyń, odkrywania ich pozycji i roli społecznej jako kobiet
z niepełnosprawnościami czy też definiowania relacji społecznych w których się znajdują. Dzięki
połączeniu w ramach modułu Genderowy wymiar niepełnosprawności wywiadów biograficznych
i warsztatów udało się stworzyć bezpieczną, inkluzyjną przestrzeń, w której uczestniczki mogły
podzielić się swoimi historiami, doświadczeniami, jak również zastanowić się nad kategoriami
stereotypów, wykluczenia i dyskryminacji. Ważnym założeniem zastosowanego podejście było
podkreślenie podmiotowości naszych rozmówczyń, oddanie im głosu jako ekspertkom
w sprawach ich dotyczących oraz wzmocnienie ich potencjału obywatelskiego. Kilkumiesięczna
wspólna praca doprowadziła do wyłonienia problemów społecznych doświadczanych przez
kobiety z niepełnosprawnościami, które stały się punktem wyjścia dla działań podjętych przez
studentów i studentki. Podjęli oni w ramach obozu naukowo-badawczego próbę opracowania
strategii

rozwiązania

wskazanych

problemów,

skupiając

się

przede

wszystkim

na

funkcjonowaniu instytucji miejskich odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian mających na
celu wdrażanie polityki równościowej w Krakowie.
Poniżej

prezentujemy

najważniejsze

rekomendacje

opracowane

na

podstawie

przeprowadzonych badań. Rekomendacje te skierowane są zarówno do instytucji publicznych
i pomocowych, organizacji pozarządowych, jak również do instytucji rządowych. Większość
z rekomendacji odnosi się do obszarów i problemów społecznych poruszonych w trakcie
warsztatów

i

wywiadów,

a

ich

wprowadzenie

zapewni

poprawę

sytuacji

kobiet

z niepełnosprawnościami nie tylko w Małopolsce, ale także osób z niepełnosprawnościami
w całym kraju.
Najważniejszą rekomendacją wynikającą z przeprowadzonych przez nas badań jest postulat
wprowadzania polityki gender & disability mainstreaming, która polega na horyzontalnym
włączaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami we wszystkie
obszary życia społecznego, politycznego i ekonomicznego. Strategia ta ma na celu z jednej strony
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wprowadzenie kwestii płci i niepełnosprawności jako powiązanych i oddziałujących wzajemnie
na siebie kategorii we wszystkie obszary polityki państwa, włączając w to politykę edukacyjną,
dotyczącą zdrowia i reprodukcji, społeczną czy dotyczącą rynku pracy i zatrudnienia.
Zastosowane w jej ramach mechanizmy opierają się na podejściu dwutorowym: z jednej strony
adresują kwestie specyficzne dla kobiet z niepełnosprawnościami, z drugiej wspierają wszelkie
przemiany dotyczące innych grup społecznych, których zmiana prowadzi także do poprawy
sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami.
Polityka gender and disability mainstreaming zakłada także nowe spojrzenie na kwestię
dyskryminacji i opresji poprzez ujęcie je przez pryzmat podejścia intersekcjonalnego.
Perspektywa ta umożliwia analizowanie zjawiska dyskryminacji z uwzględnieniem więcej niż
jednej przesłanki, wskazując na różne jej rodzaje: dyskryminację wielokrotną, wiązaną czy też
krzyżową (intersekcjonalną). Niestety, wspomniane powyżej pojęcia często są mylone i błędnie
interpretowane. Konieczne jest zatem położenie nacisku na adekwatne używanie pojęcia
dyskryminacji krzyżowej zawartej w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
W polskim tłumaczeniu konwencji używa się sformułowania „różnorodne formy dyskrymincji”,
co nie oddaje sensu zakorzenionego już w polskim tłumaczeniu pojęcia dyskryminacji
krzyżowej,

które

dotyczy nakładających

się

przesłanek

-

w

tym

przypadku

płci

i niepełnosprawności - nie będących jednak prostą sumą wykluczeń, ale tworzących nową ich
jakość.
Jednym z najważniejszych postulatów wynikających z przeprowadzonych badań jest
wprowadzenie wymogu konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, przy zasadzie
gender mainstreaming, planowanych przedsięwzięć w zakresie zmiany prawa regulującego
kwestie związane z niepełnosprawnością oraz każdego programu i działania do nich
skierowanego.

Zgodnie

z

podejściem

zakładającym

upodmiotowienie

kobiet

z niepełnosprawnościami cały proces przygotowania, planowania, realizacji, opiniowania
i ewaluacji oraz zbierania rekomendacji powinien się odbywać przy czynnym udziale osób,
które pochodzą z grup, do których kierowane jest dane działanie. By takie działanie okazało
się możliwe, konieczne jest stworzenie mechanizmów pozwalających włączyć głos kobiet
z niepełnosprawnościami w sposób rzeczywisty, a nie tylko pozorny, zarówno jako uczestniczek
i odbiorczyń, jak i osób decyzyjnych, zarządzających i tworzących programy i polityki. Innymi
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słowy, kobiety z niepełnosprawnościami powinny być traktowane jako ekspertki w sprawach ich
dotyczących.
Zmiana sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami wymaga także podjęcia działań mających na
celu przeciwdziałanie społecznej niewidoczności kobiet z niepełnosprawnościami oraz
stereotypom przedstawiającym je jako osoby niekompetentne, niesamodzielne i wymagające
ciągłej pomocy. Konieczne jest wprowadzenie działań przecidziałających socjalizacji do
bierności, zaniżaniu oczekiwań wobec dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami. Cel ten może
zostać osiągnięty m.in. poprzez


prowadzenie kampanii społecznych przełamujących stereotypy (np. pokazujących rodziny
kobiet z niepełnosprawnościami ze sprawnymi mężczyznami);



wprowadzenie tematyki

niepełnosprawności

jako istotnego elementu

programu

nauczania;


prowadzenie

szkoleń

dla

nauczycieli

i

wykładowców,

pracodawców

i współpracowników, lekarzy, policjantów, pracownicy sądownictwa, dziennikarzy na
temat równego traktowania kobiet z niepełnosprawnościami;


tworzenie

reprezentacji

wizualnych

włączających

reprezentacje

kobiet

z niepełnosprawnościami tak, by nie wymazywać ich obecności z symbolicznej sfery
społeczeństwa;


organizowanie warsztatów empowermentowych dla kobiet z niepełnosprawnościami.

Najważniejsza

rekomendacja

w

sferze

edukacji

dotyczy wprowadzenia

edukacji

antydyskryminacyjnej na wszystkich poziomach edukacji począwszy od szkoły podstawowej,
zwłaszcza w szkołach i klasach, w których wśród uczniów i uczennic są osoby
z niepełnosprawnościami. Edukacja antydyskryminacyjne powinna obowiązywać zarówno
uczniów/uczennice, jak i nauczycieli/nauczycielki. Konieczne jest także włączanie tematyki
niepełnosprawności do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji. W przypadku
studiów wyższych, rekomendujemy wprowadzenie obowiązkowych zajęć dotyczących
problematyki

niepełnosprawności

na

kierunkach

medycznych.
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społecznych,

humanistycznych

oraz

Uczynienie systemu edukacji dostępnym dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu wymaga
wprowadzenia edukacji dwujęzycznej tzn. zapewnienia edukacji w polskim języku migowym
oraz położenie większego nacisku na edukację w języku polskim pisanym jako drugim języku dla
uczniów Głuchych i niedosłyszących. Obecnie nawet w szkołach dla głuchych język migowy nie
jest przedmiotem nauczania, a w niewielu jest dopuszczony w komunikacji z uczniami, ponieważ
polska szkoła hołduje nadal tradycji oralistycznej.
Jedną z najistotniejszych barier uniemożliwiających kobietom z niepełnosprawnościami pełne
uczestnictwo w życiu społecznym jest brak informacji. Problem ten pojawiał się w każdej sferze
począwszy od edukacji, przez zdrowie oraz możliwość skorzystania z programów i działań
oferowanych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Konieczne zatem wydaje się
podjęcie działań mających na celu po pierwsze przekazywanie informacji w formatach
dostępnych

dla

kobiet

z

różnymi

rodzajami

niepełnosprawnościami:

stosowanie

audiodeskrypcji, tłumaczenia na polski język migowy, stosowania napisów czy materiałów
w języku Brailla. Co istotne, dostosowanie należy rozumieć na wszystkich pięciu poziomach,
a nie ograniczać go tylko do dostosowania infrastrukturalnego i architektonicznego. Równie
istotne jest tworzenie projektów, inicjatyw i wydarzeń dostosowanych do potrzeb kobiet
z niepełnosprawnościami. Po drugie, niezbędne jest wprowadzenie obowiązku informowania
o dostosowaniu. Każda dotacja, program czy projekt skierowany do osób z niepełno
sprawnościami powinien zostać tak skonstruowany, by nie tylko był dostosowany do potrzeb
osób z niepełno sprawnościami, ale by określona część budżetu była zawsze przeznaczana na
informację o wdrażanym dostosowaniu.
Ważnym obszarem zmiany jest służba zdrowia. Postulaty uwzględnienia potrzeb kobiet
z niepełnosprawnościami w tej sferze odnoszą się zarówno do dostępności fizycznej
i proceduralnej, jak i społecznej oraz komunikacyjnej:


Podniesienie

kompetencji

pracowników

służby

zdrowia

w

zakresie

godnego

podchodzenia do pacjentek z niepełnosprawnościami oraz prawa do informacji bez
względu na niepełnosprawność – poprzez szkolenia dla lekarzy i innych pracowników
służby zdrowia, wprowadzenie tej tematyki do programu studiów medycznych.
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Udostępnianie

placówek

medycznych

dla

kobiet

z

niepełnosprawnościami

ze

szczególnym uwzględnieniem gabinetów specjalistycznych w tym ginekologicznych,
sprzętu specjalistycznego. Zapewnianie dostępności komunikacyjnej (tłumaczenie na
polski język migowy, przewodnik osoby niewidomej).


Informowanie o dostępności placówek medycznych na stronach internetowych oraz
utworzenie punktu informacji o dostępności (w którym będzie się można dowiedzieć np.
gdzie położne posługują się językiem migowym, gdzie można wykonać badanie
mammograficzne osobie poruszającej się na wózku).



Prowadzenie kampanii profilaktyki zdrowotnej i badań skierowanej bezpośrednio do
kobiet z niepełnosprawnościami.

Konieczne jest także zapewnienie bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla kobiet
z niepełnosprawnościami, w szczególności dla tych, które utraciły sprawność i doświadczają
zespołu stresu pourazowego oraz w wyniku komplikacji w trakcie lub po porodzie; doświadczyły
przemocy ze względu na płeć (w tym przemocy seksualnej), a także matek dzieci
z niepełnosprawnościami; urodziły bądź mają urodzić dzieci z niepełnosprawnościami.
W sferze dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego i macierzyństwa kluczowe jest prowadzenie
następujących działań:


Zapewnienie dziewczętom z niepełnosprawnościami odpowiedniej edukacji o ich
seksualności oraz zwalczanie społecznych stereotypów i uprzedzeń związanych z ich
rzekomym brakiem potrzeb seksualnych;



Umożliwienie kobietom z niepełnosprawnościami podjęcia decyzji o macierzyństwie,
przygotowanie informacji w dostępnych formatach na temat ciąży i macierzyństwa;



Uwrażliwienie lekarzy na prawa reprodukcyjne kobiet z niepełno sprawnościami;



Zwiększanie

świadomości

społecznej

na

temat

macierzyństwa

kobiet

z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie potępieniu społecznemu i braku akceptacji
z jakim spotykają się matki z niepełno sprawnościami (np. „jak chcesz być matką na
wózku?”, ”Tylko

krzywdę zrobisz

temu dziecku”). Organizowanie

kampanii

społecznych w mediach: prezentowanie kobiet z niepełnosprawnościami, które
doskonale radzą sobie w roli; a także w serialach i filmach tworzenie wątków
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dotyczących

macierzyństwa

i

niepełnosprawności.

Organizowanie

kampanii

edukacyjnych w szkołach.
Tematem, który okazał się bardzo trudnym emocjonalnie zarówno dla rozmówczyń, jak
i badaczek, była przemoc – zarówno w rodzinie, jak i w instytucjach. Analiza przeprowadzonych
badań wskazuje na potrzebę podjęcia skutecznych i szeroko zakrojonych działań mających na
celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. W naszej opinii
niezbędne są działania mające na celu włączenie kwestii niepełnosprawności do wszelkich badań
oraz programów przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, rozpowszechnienie w dostępnych
formatach informacji o możliwościach uzyskania pomocy, przeprowadzenie dostosowania
instytucji

udzielających

wsparcie

w

wypadku

przemocy

do

potrzeb

kobiet

z niepełnosprawnościami a także kierowanie informacji o przeciwdziałaniu i reagowaniu na
przemoc w formatach dostosowanych w tym w Polskim Języku Migowym.
Analiza wypowiedzi rozmówczyń dotyczących rynku pracy pokazuje, że najważniejszą
barierą

uniemożliwiającą

podjęcie

aktywności

zawodowej

jest

obraz

kobiety

z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. To właśnie stereotypy powodują, że pracodawcy
decydują się zatrudnić mężczyznę, który jest postrzegany jako bardziej dyspozycyjny
i kreatywny.

Dlatego istotne jest przeciwdziałanie stereotypom przedstawiającym kobiety

z niepełnosprawnościami jako gorsze, niesamodzielne, mniej dyspozycyjne i mniej aktywne
pracowniczki wśród pracodawców i w działach HR, uświadamianie wartości pracy osób
z niepełnosprawnościami oraz eliminacja lęku przed odpowiedzialnością zw. z zatrudnieniem
kobiet z niepełnosprawnościami. Wśród konkretnych działań umożliwiających realizację
powyższej rekomendacji proponujemy:


Rozpowszechnianie idei zatrudnienia wspieranego - systemu mającego na celu
znalezienie miejsca pracy kobiecie z niepełnosprawnością, dostosowanego do jej potrzeb,
a następnie wspólnie z psychologiem i pracownikiem socjalnym wprowadzenie
beneficjentki w system pracy i umożliwienie usamodzielnienia się.



Wprowadzenie instytucji mediatora zatrudniania. Jego/jej zadaniem będzie pokazanie
pracodawcy na czym polega specyfika zatrudnienie kobiet z niepełnosprawnościami,
jakie płyną z niej korzyści, ale także jakie są wyzwania i dostosowania, a także pomoc
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w zakresie przepisów prawnych, procedur i niezbędnych dokumentów. Zatrudnienie
mediatora powinno być finansowane przez PFRON lub bezpośrednio z budżetu państwa.
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