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Atvira mokymosi priemonė "Ar mes esame herojai?" - tai tyrimas apie tai, kaip negalia ir ypač

neįgalūs jauni žmonės vaizduojami socialinėje žiniasklaidoje. Šiame Erasmus+ projekto

MEME tyrime buvo surinkta daugybė skaitmeninėse platformose publikuojamų naratyvų ir

reprezentacijų iš 4 tyrime dalyvavusių šalių: Lietuvos, Italijos, Portugalijos ir Austrijos.

Analizuojant ir lyginant duomenis, išryškėjo bendros reklamos ir komunikacijos strategijos,

liudijančios apie Europoje vyraujančią negalios reprezentacijos paradigmos kaitą. Kaip

tyrimas parodė, veikia laikrodžio tikslumo mechanizmas tarp skaitytojų lūkesčių, pagrįstų

senesnėmis negalios reprezentacijomis, ir naujesnių žmonių su negalia vaizdavimų, kai dėl

klasikinių bruožų nebuvimo arba jų variacijos vystosi ir vyksta naujo pobūdžio žmonių su

negalia reprezentacija. Taigi, kaitą skatina ne erdvė, kurioje labai skirtingos kultūros gali

sukurti panašius pasisakymus šia tema, o laikas. 

Stereotipų ir naratyvų raida sudarė pagrindinę tyrimo esmę ir buvo plėtojama taikant toliau

nurodytą procedūrą: 

Pirmoje dalyje analizavome, kaip socialinė žiniasklaida ir dalyvavimo kultūros paveikė

negalios studijų tyrimų lauką. Per dalyvavimo kultūros perspektyvą stebėjome kaitą iš

kultūros produktų naudojimo žiniasklaidoje mėgavimosi tikslais (iki atsirandant socialiniams

tinklams) į populiariosios kultūros kūrimą naudojant žiniasklaidą dalijimosi ir pakartotinio

naudojimo įrankius (atsiradus socialiniams tinklams). Svarbiausias šios kaitos rezultatas -

galimybė žmonėms su negalia prisidėti prie įrašų apie negalią kuriant kolektyvinį vaizdinį. 

Klasikiniai stereotipai apie negalią neišnyko ore, tačiau jie buvo pritaikyti prie naujų kultūrinių

patirčių. Antroje pastraipoje apžvelgiami klasikiniai negalios stereotipai - modeliai, naudoti

viešojoje, socialinėje ir politinėje komunikacijoje, taip pat reklaminėje komunikacijoje dar

nuo septintojo dešimtmečio, t.y.: socialinis modelis, medicininis modelis, labdaros modelis,

individo įkūnytos tragedijos modelis. Partnerių surinktos medžiagos analizė parodė, kad šie

klasikiniai negalios stereotipai pakeitė pavidalą atsiradus naujoms kultūrinėms patirtims. 
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Trečioje dalyje semiotikos teorinės priemonės buvo panaudotos siekiant apibūdinti žmonių

su negalia stereotipų sklaidą ir vertę, kurią jie įgyja dalyvaujamojoje naujosios žiniasklaidos

kultūroje. Viena vertus, socialinės žiniasklaidos atsiradimas paskatino naujų dalyvavimo ir

aktyvių formų vystymąsi, kita vertus, jis skatina senų kultūrinių stereotipų atgimimą, o tai dar

kartą patvirtina mintį, kad socialinės žiniasklaidos negalima interpretuoti laikantis tik

“pozityvu- negatyvu” požiūrį. Jos tiesiog atveria naujas galimybes iš naujo nusakyti

stereotipinius naratyvus ir pasisakymus, norinčius juose apsigyventi. 

Ketvirtoje dalyje tyrinėtas žmonių su negalia stereotipų ir iliustracinių vaizdų santykis. Viena

iš esminių socialiniuose tinkluose gyvenančių ir cirkuliuojančių teiginių ir kultūrinių produktų

savybių yra ta, kad didžioji jų dalis yra vaizdai ir jie atlieka esminį vaidmenį kaitos procesuose,

kuriais grindžiamas stereotipų kūrimas. Vėliau pasiūlytas klasikinių modelių ir stereotipinių

negalios vaizdinių sinoptinė lentelė, kuria siekiama parodyti, kaip jie jungėsi, kartojosi ir

keitėsi socialinių tinklų dalyvavimo kultūroje ir dalijimosi praktikoje. Todėl pasiūlyta

neredaguota šių pasakojimų klasifikacija, kuri atsirado analizuojant daugybę atvejų, kuriuos

partneriai surinko duomenų rinkimo etape. 

Iš vienos pusės, negalios akcentavimas, t. y. reprezentacijos, nušviečiančios negalią ir

pabrėžiančios žmonių su negalia būklę, kuria naratyvus, kuriuose žmonės su negalia gali

pasirodyti kaip didvyriai, aukos, socialinių patirčių trukdytojai (antagonistai) arba

spekuliantai, norintys pasinaudoti savo būkle. Kita vertus, tokios manipuliacijos tikslas -

paslėpti, paneigti arba nustumti negalią į antrą planą, siekiant palengvinti komunikaciją. Kaip

liudija analizuoti tekstai, tarp šių kategorijų gali atsirasti ir daugiau derinių. 

Kaip bebūtų, po ilgų paieškų, galime konstatuoti, kad pabėgti nuo stereotipų mums

nepavyks. Reikia ne išsivaduoti nuo stereotipų, bet formuoti naujas, priimtinesnes ir

pagarbesnes.
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