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Ar mes didvyriai? 

  

1. Negalios stereotipai ir žiniasklaidos studijos apie negalią 

 

Tyrime nagrinėjami žmonių su negalia stereotipai, kuriuos skleidžia socialiniai tinklai, laikomi vieta, 

kurioje susipina visuomeninė, socialinė, politinė ir reklaminė komunikacija. 

Atliktų tyrimas analizuoja surinktus duomenis iš keturiose Europos šalių - Lietuvos, Portugalijos, 

Austrijos ir Italijos. Nagrinėjami duomenys gerokai peržengia šalies ribas, nes jų turinį naudoja 

tarptautinių tinklų paslaugų ir agentūrų rinkodaros sektoriai, taip pat jie yra dalis dalyvavimo kultūros 

praktikos, kurią įgalina socialinė žiniasklaida. 

Semiotikos studijų požiūriu, kiekviena kultūra yra "dalyvaujamoji". Šioje sistemoje šį žodį siejame 

su tuo, kaip jį vartoja Henry Jenkinsas (2010), o vėliau Katie Ellis ir Gerardas Goggingas (2015) 

žiniasklaidos studijų ir negalios studijų santykyje. Tyrime bandome atkreipti dėmesį į skirtumą tarp 

žiniasklaidos naudojimo siekiant mėgautis kultūros produktais - iki atsirandant socialiniams tinklams 

- ir populiariosios kultūros, sukurtos žiniasklaidoje pasitelkus dalijimosi ir pakartotinio naudojimo 

praktikas – šiandieninėje, socialinių tinklų eroje. 

Svarbiausias bruožas, su kuriuo pirmiausia susiduriame per Jenkinso įvardytą dalyvavimo kultūrą ir 

kuris gali pakeisti paradigmą, yra susijęs su prieigos kliūčių pašalinimu: 

 

Tyrimo atlikimo metu dalyvaujamąją kultūrą apibrėžiame kaip kultūrą su: 

- santykinai mažomis meninės raiškos ir pilietinio įsipareigojimo apribojimais; 

- stipriu turinio kūrimo ir kūrybos palaikymu ir dalijimusi su kitais; 

- tam tikros rūšies neformaliu mokymu, kai patyrę dalyviai dalijasi žiniomis su kitais dalyviais; 

- Asmenų, tikinčių, kad kiekvienas indėlis yra svarbus, bendruomene, ir 

- Asmenų, kurie jaučia tam tikrą socialinį ryšį, bendruomene (Jenkins, 2010: 67). 

 

Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, tai, kaip socialiniai tinklai suteikė galimybę dalyvauti 

kultūriniame gyvenime, suteikė galimybę prisijungti prie kolektyvinio įvardijimo proceso. Mūsų 

nuomone, svarbiausias dalyvavimo kultūros posūkio rezultatas yra galimybė neįgaliesiems prisidėti 

pasakojimais apie negalią, vadovaujantis modeliu "iš apačios į viršų" (Blau 2005). Šis procesas 

leidžia kurti naujus vaizdinius, kurie nepriklauso socialinės rinkodaros kampanijoms ar politinės 
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komunikacijos strategijoms, tačiau gali būti plačiai paplitę ir sulaukti skaitmeninių bendruomenių 

įsitraukimo ir indėlio. 1   

 

Kritinės negalios ateities studijų manifeste skaitmeninė bendruomenė apibrėžiama kaip: 

bendruomenė, kuri bendrauja tik arba daugiausia internetu. Ji yra bendruomenė ne dėl sienų, kuriose 

gyvena, bet dėl draugystės jausmo, bendro tapatybės, misijos ir tam tikrais atžvilgiais vertybių bei 

leksikos suvokimo. Jie naudojasi įvairiais socialinės žiniasklaidos būdais, kad susiburtų, 

bendradarbiautų ir skleistų informaciją, kuri gali būti naudojama jų ideologijai ir misijai paremti ar 

papildyti.  (Ellis, Garland-Thomson, Kent ir Robertson, 2019). 

 

Skaitmeninė bendruomenė yra tokios pat formos kaip susirinkimas, kuriame susirenka įvairialypiai 

dalyviai, turintys lygias galimybes išsakyti savo nuomonę. Nevienalytiškumas užtikrina 

bendruomenės turtingumą ir kartu jos ribotumą bei pavojų, nes kiekvienas įrašas pasakoja savo 

istoriją tą pačią akimirką, kai jis ištirpsta ir susilieja su kitais įrašais.   

Savo ruožtu toks įvardijimas neapsieina be stereotipų ar klaidingų reprezentacijų. Priešingai, 

stereotipai apie negalią yra kultūrinės liekanos, kurios įgalina kiekvieną naują diskursą ir 

reprezentaciją apie neįgaliuosius. 

Lygiai taip pat kita klišė, nuo kurios reikėtų atsiriboti, yra mintis, kad internetas yra "plokščia" ir 

hierarchijų neturinti erdvė (žr. Deleuze'as ir Guattari 1980). Šiuo atžvilgiu Bartezzaghi (2019) teigia, 

kad idėja apie socialinius tinklus kaip apie vietą, kurioje visiškai įgyvendinamas prieinamumas, taigi 

ir dalyvavimas kultūroje, yra horizontali iliuzija2. Internetas ir socialiniai tinklai suteikia savo 

struktūrą ir įrašų istoriją, todėl atsiranda galimybė iš naujo nustatyti savo tapatybę ir pradėti viską iš 

naujo, savotiška "reprezentacijos nekaltybė" kitų akyse.   

Iš tiesų, Žmonių su negalia žiniasklaidos studijų srityje daugelis tyrėjų gina priešingą tezę. Kai 

pagalbinės technologijos ir kompensacinė programinė įranga nėra vietinės, t. y. sukurtos kartu su 

žiniatinklio taikomosiomis programomis ir medijos įrenginiais, kurie leidžia mėgautis kultūriniu 

turiniu ir jį peržiūrėti, jos sukelia nusivylimą. 

Keletas pavyzdžių, susijusių su "architektūrinėmis kliūtimis", dažnai pasitaiko internetinėje 

praktikoje: nuo pasikartojančių "Youtube" subtitrų nesėkmių, trukdančių kurtiesiems suprasti 

 
1 Bendruomenės mobilizuotojas yra profesinė figūra, atsiradusi kartu su dalyvavimo kultūra, kurios tikslas - valdyti šiuos 

- dažnai globalius - pilietinio veiksmo reiškinius "iš apačios". Pavyzdžiui, pagalvokite apie tai, kiek daug sekėjų sulaukė 

Gretos Thumberg (Greta Thumberg) judėjimas "Penktadienis ateičiai". 
2 “(...) socialiniai tinklai, nors ir nesugebėdami įgyvendinti tikro horizontalumo tarp naudotojų, labiau siekia išvengti 

hierarchijos jausmo nei pačios hierarchijos" (mūsų vertimas). Bartezzaghi 2019 p.33 
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internetinius seminarus, iki regos negalią turintiems žmonėms tinkamo HTML kodo. 3. Radikali 

hipotezė, kurią Ellcessor išreiškė neseniai pasirodžiusiame darbe "Ribota prieiga. Žiniasklaida, 

negalia ir dalyvavimo politika” (2016) - teigia, kad naujosios žiniasklaidos technologijos, toli gražu 

nepalaikydamos įvairių rūšių negalios, gali sukurti naujas negalias, kurdamos neįgyvendinamas 

veiksmų programas.4. Šis klausimas yra labai aktualus nagrinėjamai temai, nes naudotojų patirties 

dizaineriai savo projektus grindžia stereotipais, naudotojo modeliu. 5. Šis lūkestis remiasi 

pagrindiniais pragmatikos ir komunikacijos teorijos dėsniais, pradedant Eco knygoje Lector in 

Fabula išdėstytu dėsniu: "gavėjo kompetencija nebūtinai sutampa su siuntėjo kompetencija" (1979: 

p. 53). Eco palaikoma logika, pagal kurią tekstai ne tik numato skaitytojo kompetenciją, bet, 

atvirkščiai, gali ją nustatyti, skatina netinkamą sąsajų dizainą laikyti kontekstine išjungimo operacija. 

Tokia "neįgalumo pasiūla" atitinka pagrindinę "socialinio neįgalumo modelio" idėją, t. y. mintį, kad 

sutrikimai tampa neįgaliais tik tada, kai kultūrinis kontekstas juos kaip tokius konstituoja6. 

Tačiau apibrėžti, kas yra negalia, reiškia vaikščioti po slidžią dirvą. Savo ruožtu rizikuojama laikytis 

stereotipų. 

 

2.   Klasikiniai stereotipai apie negalią 

 

Socialinis negalios modelis yra pirmasis klasikinis stereotipas, su kuriuo skaitytojas gali susidurti 

raštingumo studijose.  

Žodį "klasikinis" reikia aiškinti chronologine prasme. Šiai sričiai priskirsime interpretacinius 

modelius, sukurtus iki Dalyvavimo kultūros posūkio, o "posūkiu" - labiau kultūriniu nei 

technologiniu - vadinsime XXI a. pirmąjį dešimtmetį atsiradusius Naujųjų medijų studijų metodus, 

kuriuos daugelis esė, priklausančių negalios studijų tyrimų sričiai, suvokia kaip paradigmos pokytį.  

 

Klasikiniai stereotipai apie negalią neišnyko, bet buvo pritaikyti prie naujų kultūrinių praktikų. 

 
3 Šioje temoje, žr. Ellcessor 2016: 3. 
4 Ibidem 
5 Eco 1979;  
6 Neįgalumo studijos pasiūlė "socialinius modelius", o kritinės neįgalumo studijos šį modelį kritikavo, nors ir pripažino 

jo veiksmingumą apibūdinant žmonių su fizine negalia būklę. Šį neigimą lėmė sunkumai pritaikant modelį kitų rūšių 

negaliai. Istorinis ekskursas apie neįgalumo studijų ir kritinių neįgalumo studijų dialogą, žr. Boxall (2018) in Ellis, Katie. 

(2018) Kritinių neįgalumo studijų ateities manifestai: Tomas 1. 10.4324/9781351053341. p.202. 
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Bus siekiama išsiaiškinti, kaip tokios kategorijos vis dar cirkuliuoja dabartinėse diskusijose apie 

žmones su negalia.7 gilinsimės į tai, kaip klišių ir stereotipų dinamika formuoja mūsų subjektyvumą. 

(Paolucci 2017, 357 psl.).   

Viena vertus, Roberto McRuerio ir Michaelo Berube'o (2006) sukurtu "socialinio neįgalumo 

tapatybės reprezentavimo modeliu" siekiama nubrėžti ribą tarp negalios ir neįgalumo:  

(...) neįgalumą apibrėžiame kaip dalies ar visos galūnės neturėjimą arba kūno organizmo ar mechanizmo 

defektą, o negalią - kaip nepalankią padėtį ar veiklos apribojimą, kurį sukelia šiuolaikinė socialinė 

organizacija, neatsižvelgianti į žmones, turinčius fizinę negalią, ir dėl to neleidžianti jiems dalyvauti 

pagrindinėje socialinėje veikloje. (UPIAS, 1976, p. 14). 

Kita vertus, UPIAS (Fiziškai neįgaliųjų sąjunga prieš segregaciją) pasirašytame lankstinuke 

rekomenduojamas "socialinis modelis", priešingas kitiems klasikiniams stereotipams. 

Medicininis modelis grindžiamas neįgaliųjų kaip ligos arba diagnozuojamos fizinės būklės, kurią 

reikia išgydyti, aukų samprata.  Rhoda Olkin (1999) pabrėžia, kad gydymas arba dalinė reabilitacija 

yra medikalizacijos tikslai. Tikimasi, kad neįgalieji atliks "ligonio vaidmenį", o gydytojo stereotipui 

suteikiama gydomoji galia. Tokie žodžiai kaip "invalidas", "invalidas", "invalidas", "spastikas", 

"neįgalusis" ir "atsilikęs" yra kilę iš medicininio modelio (Creamer 2009, p. 22) . UPIAS brošiūroje 

kelis kartus teigiama, kad būtina išsivaduoti iš klišių.  

(...) Tačiau reikia griežtai pasipriešinti medicinos autoritetui ir medicininiam mūsų gyvenimo 

visuomenėje problemų apibrėžimui. Pirmiausia mes esame žmonės, o ne pacientai, atvejai, spastikai, 

kurtieji, aklieji, neįgaliųjų vežimėliai ar ligoniai (ibidem).   

Panašus argumentas tinka ir labdaros modeliui, pagal kurį neįgalieji vaizduojami kaip aukos, 

kenčiančios dėl savo negalios, dažniausiai sergančios depresija, kurioms reikia visokeriopos sveikų 

žmonių pagalbos. (Duyan 2007, p. 71)8. 

  (...) Mes taip pat atmetame visą idėją, kad ekspertai ir specialistai aiškina, kaip turėtume priimti 

savo negalią, arba skaito išmoktas paskaitas apie negalios psichologiją. Mes jau žinome, ką reiškia 

būti vargšais, izoliuotais, segreguotais, gerais, į kuriuos žiūrima ir su kuriais kalbama blogai - daug 

geriau nei bet kuris sveikas žmogus ekspertas. Mums, kaip Sąjungai, neįdomūs aprašymai apie tai, 

kaip baisu būti neįgaliam. (ibidem) 

 
7 Žr. skyrių 5.1. 
8 Duyan, V. 2007. ‘The community effects of disabled sports’, in Centre of Excellence Defence Against Terrorism 

(ed.), Amputee sports for victims of terrorism, pp. 70-77, IOS Press, Amsterdam. 
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Būtina paminėti ketvirtąjį klasikinį negalios modelį. Jį Ellcessor (2016) apibūdina kaip "individualios 

įkūnytos tragedijos modelį", kuriame negalia vaizduojama kaip asmeninė ir pažįstama tragedija, 

priešinga socialiniam modeliui, ir kuriame prieštaringos temos, tokios kaip sterilizacija ar eutanazija, 

dažnai randa vietą  (Carlson 2010)9. 

 

Iki šiol minėti keturi stereotipai neapima visų klasikinių negalios stereotipų . Tačiau mūsų tikslas - 

visų pirma parodyti, kaip "socialinio modelio" konstravimas yra kolektyvinio įvardijimo rezultatas, 

formuojamas nustatant diferencinį santykį su kitais stereotipais, kuriais grindžiamas jo formavimasis. 

Iš kelių perėmimų ir klišių atsirado norma, savotiškas kanonas, atviras galimoms jo variacijoms. 

  

3.   Stereotipų semiotika 

Pagal bendrai priimta nuomonę, stereotipui priskiriama neigiama reikšmė, kurių bendraujant geriau 

vengti.  Pasitaiko, kad stereotipus naudojančius kalbėtojus apkaltiname kaip originalumo ir kritinio 

mąstymo stokojančius žmones. Šia prasme stereotipas reiškia griežtų semantinių modelių, rodančių 

tam tikras ribas, kategorizaciją, kurioje kai kurie elementai valorizuojami euforiškai (kaip gydytojo 

vaidmuo c modelyje) arba disforiškai (pabrėžiant fizinę negalią). Stereotipas įgyja rekursyvią 

funkciją. Kaip pabrėžė Bartezzaghi, "pastangos išvengti schemų sukuria prielaidą sukurti kitą 

schemą".10    

Norint suprasti stereotipų, vaizduojančių žmones su negalia, raidą ir suteikti reikiamų priemonių 

apibūdinti stereotipų sklaidą ir vertybes, kurias stereotipai įgyja dalyvavimo kultūroje naujojoje 

žiniasklaidoje, būtina pakeisti ir apversti perspektyvą. Svarbiausia suvokti stereotipo nustatytus tipus 

ir formas kaip priemones, leidžiančias nukrypti nuo standartinio būdo ir priversti juos veikti su nauju 

dalyku.  Iš tikrųjų, kai kas nors bando atsisakyti įpročio, jis iš tikrųjų įsitraukia į kitą įprotį. Reikia ne 

išsivaduoti iš stereotipų, o kurti kitus, priimtinesnius, ir, kai tik įmanoma, juos apgyvendinti 

prisitaikant.  

Iš tiesų interpretaciniu semiotiniu požiūriu (žr. Paolucci 2020) individualus ir subjektyvus kalbos 

aspektas, kurį žmonės išreiškia kurdami pasisakymus - kultūros produktus, tokius kaip tekstai, 

žurnalų straipsniai, "Facebook" įrašai, nuotraukos, meno kūriniai, - konstituciškai priklauso nuo jos 

 
9 Carlson, L., 2010, The faces of intellectual disability, Indiana University Press, Bloomington, IN. 
10 Bartezzaghi, S. 2019 p.42  
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bendro ir socialinio aspekto, t. y. stereotipų fono, į kurį kiekvienas subjektyvus veiksmas įsitraukia 

ir su kuriuo susijęs. Toliau įprasminimo procese išryškėja dvigubas stereotipų aspektas:.”  

i)     Stereotipai praktiškai pulsuoja po tuščiu puslapiu prieš ištarimo veiksmą; 

ii) Stereotipai konkrečiai pasireiškia ištarmėse, kur kiekviena forma, sukurta iš klišių, 

savo ruožtu gali sukurti klišes. Čia kalbama apie stereotipų enciklopedinį pobūdį (žr. 

Paolucci 2010), kuris atlieka esminį semiotinį vaidmenį ištarimo teorijoje.  

Kalbant apie i punktą, verta pažymėti, kad ankstesnėje pastraipoje analizuotas "socialinio modelio" 

konstravimas UPIAS brošiūroje yra būtent bandymas išvalyti puslapį nuo jame gyvenančių 

enciklopedinių stereotipų. Socialinis modelis jau buvo ten, virtualioje kultūros enciklopedijoje. 

Tačiau norint aktualizuoti socialinį modelį, reikėjo "pridėti medicinos modelio, labdaros modelio ir 

asmeninės tragedijos modelio išskaičiavimus". Ši operacija leido sukurti virtualią enciklopediją, kuri 

savo ruožtu nėra nekintama tikrovė, bet sudaro stereotipą, reiškiantį bet kokio naujo pasakojimo apie 

negalią galimumo sąlygą, net jei pasisakymas siekia nukrypti nuo modelių, normų ir vartojimo būdų 

rinkinio, sudarančio kiekvieno atskiro akto, sukuriančio pasisakymus, foną. 11 

Šios naujos galimybės sąlygos veda prie ii punkto. "Socialinis modelis" sukuriamas iš klišių, kurias 

jis siekia neutralizuoti, tačiau, savo ruožtu, pradedant septintuoju dešimtmečiu, jis įtvirtina stereotipą, 

prieš kurį kovoja tam tikros neįgaliųjų bendruomenės.12. Lygiai taip pat "medicininis modelis" ir 

"labdaros modelis" kilo iš anachronistinio "moralinio arba religinio modelio", kuris daugelyje 

tradicijų, įskaitant judėjų-krikščionių tradiciją, negalią suvokė kaip Dievo veiksmą, kaip dievišką 

bausmę už nuodėmę arba tikėjimo išbandymą, kurį reikia atlikti aistros ir skausmo keliu. Šiuo 

požiūriu tiek medicininis, tiek labdaros modelis įgauna visiškai kitokį emocinį vertinimą, palyginti 

su religinio modelio anachronizmu, ir kyla pagunda nustatyti šių modelių istorinę raidą, nes jie 

palaipsniui vis labiau įtraukiami į mūsų kultūrą. 

Šiuo atžvilgiu Paul K. Longmore'o knygoje Screening Stereotypes (1985) rekomenduojama, atliekant 

stereotipų tyrimus, remtis istorine ir kultūrine perspektyva, kad būtų galima susieti negalios studijų 

 
11 “From the outset, social model ideas were widely endorsed by wheelchair users and people with physical 

impairments, but were less enthusiastically received by people with other impairments, some of whose experiences 

were missing from early social model discussion. In recent years, discussion has been expanded to include people with 

a wider range of impairments and some of these more inclusive and nuanced discussions are now situated under a 

banner of critical disability studies.” (Katie Ellis, Rosemarie Garland-Thomson, Mike Kent, Rachel Robertson, 2019 

p.199) 
12 “From the outset, social model ideas were widely endorsed by wheelchair users and people with physical 

impairments, but were less enthusiastically received by people with other impairments, some of whose experiences 

were missing from early social model discussion. In recent years, discussion has been expanded to include people with 

a wider range of impairments and some of these more inclusive and nuanced discussions are now situated under a 

banner of critical disability studies.” (Katie Ellis, Rosemarie Garland-Thomson, Mike Kent, Rachel Robertson, 2019 

p.199) 
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ir žiniasklaidos studijų temas. Panašiai Robert McRuer ir Michael Berube knygoje Crip Theory 

(2006), vertindami stereotipų taksonomiją, kurią Garland-Thomson pasiūlė knygoje Seeing the 

disabled (2001), pirmajame tikrame darbe apie negalios reprezentaciją žiniasklaidoje, įspėja, kad 

globalizacija gali paveikti kultūrines praktikas, galinčias savo ruožtu sukurti stereotipus apie 

neįgaliuosius. 

Verta priminti, kad iki šiol minėti darbai buvo paskelbti prieš atsirandant socialinei žiniasklaidai ir 

Facebook'ui. 

Leiskite pasidalyti hipoteze. Jei iki dalyvavimo posūkio buvo gana nuspėjama linijinė šių stereotipų 

raida - ją valdė leidėjai, reklamos agentūros, viešoji, socialinė ir politinė institucijų komunikacija - 

tai socialinės žiniasklaidos atsiradimas sumaišė kortas. Iš vienos pusės, posūkis lėmė dalyvavimo ir 

aktyvizmo formų plėtrą, iš kitos pusės, jis įgalino senų kultūrinių stereotipų iškilimą, dar kartą 

patvirtindamas mintį, kad socialinės žiniasklaidos negalima interpretuoti teigiamai/neigiamai. Jos 

tiesiog atveria naujas galimybes, galinčias iš naujo nustatyti praktikas ir pasisakymus, norinčius jose 

apsigyventi. Jei, viena vertus, jos sustiprino naujas telkimo praktikas, skatindamos kolektyvinio 

ištarimo grandines, tai, kita vertus, suteikė klišėms galimybę sugrįžti kaip tik tada, kai atrodė, kad jų 

nebėra. 13.  

 

 

4.   Įvaizdžiai ir stereotipai apie negalią 

Rosemarie Garland Thomson (2001) savo fundamentalios esė apie negalios studijas pradžioje cituoja 

du svarbius semiotinės tradicijos autorius, kad apibūdintų fotografinių vaizdų vaidmenį skleidžiant 

stereotipus apie negalią. Viena vertus, autorė grįžta prie Foucault "medicininio žvilgsnio" idėjos, 

norėdama paaiškinti vizualinį stereotipą, lemiantį negalios suvokimą, ir kaltina medicinines 

nuotraukas esant viena iš medicininio modelio įsitvirtinimo XX a. priežasčių. 

Antra, ji pristato naują vizualinę taksonomiją, skirtą neįgaliųjų reprezentacijai, pasitelkdama 

Roland'o Barthes'o apmąstymus (Garland-Thomson 2001, p. 337).  Šis žingsnis yra labai svarbus, 

nes leidžia stebėti turinio konstravimą, kuris formuos kultūrines praktikas, susijusias su socialiniais 

tinklais, per dalyvaujamosios kultūros aušrą. 

  

 
13 “From the outset, social model ideas were widely endorsed by wheelchair users and people with physical 

impairments, but were less enthusiastically received by people with other impairments, some of whose experiences 

were missing from early social model discussion. In recent years, discussion has been expanded to include people with 

a wider range of impairments and some of these more inclusive and nuanced discussions are now situated under a 

banner of critical disability studies.” (Katie Ellis, Rosemarie Garland-Thomson, Mike Kent, Rachel Robertson, 2019 

p.199) 
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Kaip neviltingai teigia Roland'as Barthes'as savo apmąstymuose apie fotografiją, "vienas iš 

mūsų pasaulio požymių yra tas, [kad] gyvename pagal apibendrintą vaizdų repertuarą". 

  

Vienas iš esminių socialiniuose tinkluose gyvenančių ir cirkuliuojančių pasisakymų ir kultūros 

produktų bruožų yra tas, kad jie daugiausia perteikiami vaizdais. Taigi Garland-Thomson (2001) 

sumanyta taksonomija yra stereotipų archeologija, pagal kurią galima stebėti, kaip klasikinius 

negalios modelius pertvarkė "okularcentrinė modernybė" (Garland-Thomson 2001, p. 337). 

Pirmasis negalios stereotipas-vaizdas, kurį ketiname analizuoti, yra vadinamasis ,,stebuklingas''. 

"Stebuklo" retorika sudaro nedidelę dramą erdviniame santykyje, kurį sukuria fotografinio atvaizdo 

perspektyva. Žiūrovai atsiduria įprastoje pusėje, kurioje su baime žvelgiama į kitokį, stebukladarį 

(Galrand-Thomson 2001: p. 337). Šio retorinio modelio evoliuciją galima rekonstruoti pradedant nuo 

klasikinės Antikos laikų, kai deformuotos būtybės buvo naudojamos ateičiai nuspėti ir baimei kelti, 

per modernybę, sekuliarizuojant sulaužytą Kristaus kūną ar monstrišką velnio figūrą per neįgaliųjų 

figūrą, kad pasiektume šiuolaikinį "superpiktadarį" - neįgalų žmogų, kuris, nepaisant savo negalios, 

sugeba pasiekti neįtikėtiną tikslą, pavyzdžiui, įkopti į kalną neįgaliojo vežimėliu (Garland-Thompson 

2001, p. 341). 
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Antrasis stereotipas-vaizdas yra emocinis - sentimentalus. Šio tipo atvejai, palyginti su ankstesniu 

pavyzdžiu, pasižymi atvirkštine erdvine retorika, neįgalųjį žiūrovui pastatydami "į aukos, kurią reikia 

užjausti, arba bejėgio, kurį reikia gydyti ar apsaugoti, poziciją" (Garland-Thomson 2001, p. 341). Ši 

retorika kyla XIX a. buržuazijos paternalistinio modelio (labdaros modelio) kontekste. Šio tipo 

vaizdai, dažniausiai naudojami lėšų rinkimui socialinėje ir sveikatos apsaugos srityje, inscenizuoja 

"kančios spektaklį" per neįgaliųjų kūnų fotografinį vaizdą (Garland-Thompson 2001, p. 341). Kūno, 

kuris yra pakankamai toli, kad išvengtume įsitraukimo, bet pakankamai arti, kad pajustume empatiją 

ir suteiktume finansinę paramą. 

Tas pats stereotipas devintojo dešimtmečio pabaigoje buvo kartojamas mažmeninės prekybos 

reklaminėje komunikacijoje. Geriausias pavyzdys - Oliviero Toscani "Benetton" kampanijos: Dauno 

sindromą turintys vaikai fotografuojami besišypsantys ir dėvintys aukštosios mados drabužius, 

siekiant sukurti ne tik pelno siekiančios, bet ir humanitarinės įmonės įvaizdį. Neįgalaus asmens 

įvaizdis inscenizuojamas kaip pažįstamas ir guodžiantis (Garland-Thomson 2001, p. 356). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiasis stereotipas-vaizdas yra etnografinis - egzotika. Naudojant šią retorinę priemonę neįgalusis 

pristatomas kaip "ekstravagantiškas, sensacingas, erotizuotas ar juokingas savo kitoniškumu" 

(Garland-Thomson 2001, p. 343). Egzotiška retorika žiūrovą paverčia etnografu arba smalsiu 

žiūrovu, kuris laikosi saugiu atstumu nuo įvairovės, atskleidžiamos dėl aiškių sutrikimų. Šis 

fotografinis stereotipas gimė XIX a. imperializmo kontekste ir galima pastebėti, kaip jis moduliuojasi 

"nauju, priimtinu, nors ir prieštaringu būdu" (Garland-Thomson 2001, p. 358), pristatant neįgalius 

modelius komercinėse reklamose ir ant mados dizainerių podiumų. 
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Ketvirtasis ir paskutinis stereotipas-vaizdas yra realistinis. Skirtingai nuo kitų modelių, šio tipo 

stereotipu siekiama normalizuoti negalios bruožus. Realistinio įvaizdžio erdvinė retorika turi 

"sumažinti atstumus ir skirtumus tarp žiūrovo ir vaizduojamo asmens" (Garland-Thomson 2001, p. 

344). Žodis "realistinis" nereiškia, kad tokio tipo fotografinis atvaizdas geba atkurti tikrovę jos 

"neperprantamoje ir sudėtingoje substancijoje", tačiau jis geba sukurti prasmės efektą, "tikrovės 

iliuziją", sukonstruotą ir konvencionalizuotą kaip ir kiti stereotipiniai atvaizdai. Erdvės organizavimo 

priemonės šiuo atveju neskatina hierarchinio santykio tarp žiūrovo kūno ir fotografijos objekto. 

Neįgaliojo kūno ženklai neslepiami, bet ir neakcentuojami. Realistinis stereotipas-vaizdas lemia 

prasmės efektą per naratyvą, narpliojantį negalios požymius. Atsirandantys pasakojimai susiję su 

žmonėmis, susiduriančiais su asmeniniais tikslais, išbandymais ir bausmėmis, nesusijusiomis su 

negalia. 
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Kaip paaiškinta iki šiol, "stereotipų struktūra apima tą pačią tikrovės kategorizaciją, jungiančią vienus 

su kitais, jos neįmanoma kvestionuoti principu, epocha ar metodu" (Paolucci 2017: p. 355), nes ji 

mūsų mintims yra kaip placenta kūdikiui.  

"Stereotipas apskritai negali būti suprantamas nei kaip neautentiška egzistencijos forma, nei kaip 

skambus vaizdinys, kurio reikia atsikratyti, bet kaip intersubjektyvumo produktas, apibrėžiantis mūsų 

pasaulio suvokimo foną (Paolucci 2017, p. 355). 

Vis dėlto verta pranešti, kaip neįgalumo ir žiniasklaidos santykio tyrimuose galima rasti pirmąjį 

teigiamą realistinio stereotipo-vaizdo, kaip būdo reprezentuoti neįgaliuosius, vertinimą: 

Toks negalios vaizdavimo rutinizavimas ne tik ištraukia negalią kaip įprastą žmogiškąją 

patirtį iš spintos, bet ir leidžia neįgaliesiems, ypač tiems, kurie negalią įgyja suaugę, 

įsivaizduoti save kaip įprasto pasaulio dalį, o ne kaip ypatingą neliečiamųjų ir nematomųjų 

klasę. (ten pat, p. 368) 

 

 

5.   Socialiniai tinklai ir stereotipai apie negalią 

Toliau pateikiama sinoptinė klasikinių modelių ir stereotipinių neįgalumo vaizdinių lentelė, kurioje 

aprašoma, kaip jie susijungė, kartojosi ir keitėsi per dalyvavimo kultūrą socialiniuose tinkluose ir 

dalijimosi praktiką naujosiose medijose. 

   

Moduliacija Klasikiniai 

modeliai apie 

negalią 

Stereotipiniai 

vaizdiniai apie 

negalią 

Naujos 

dalyvaujamosios 

kultūros kategorijos 

Kompleksinės 

kategorijos 

Dėmesys negalios 

būklei 

Asmeninės 

tragedijos modelis 

 Nuostabus HEROJUS (veikiantis) → Herojus + 

normalizavima  

 

 

→ Aktyvistas 

 

 

 

→ Įtrauktis 

Medicininis 

modelis 

 Egzotika ANTAGONISTAS 

(kliudantis) 

Labdaros būdas Sentimentalusis AUKA (kenčiantis) 

Neįgalumo būklės 

narkozė 

 Socialinis modelis  Realistinis NORMALIZAVIMAS 

NEIGIMAS 

PASIPELNYMAS 

(išnaudojantis) 

  



 
 14 

 

Toliau analizuojant būtų galima pastebėti, kaip negalios bruožų poliarizacija tarp 

akcentavimo ir narkotizavimo gali sukurti sudėtingas kategorijas ir pristatyti negalią kaip tipišką 

žmogaus patirties formą. Pateiksime trumpą naujųjų kategorijų apibūdinimą: 

  

Pirmiausia neįgaliųjų reprezentacijas reikia suskirstyti į dvi makrokategorijas:  

1. Neįgalumo pabrėžimas: reprezentacijos, kuriose nušviečiama negalia ir pabrėžiama 

neįgaliojo būklė. 

2. Negalios narkotizavimas: reprezentacijos, kuriomis bandoma paslėpti arba paneigti negalią.  

  

Šios 2 makrokategorijos pasireiškia tam tikrais skirtingais būdais: 

  

Empatija neįgalumui: 

• HEROJUS (veikla): pasakojime pabrėžiami neįgalumo bruožai, siekiant sužadinti pritarimą 

ir pradėti neįgalųjį laikyti kovos ir stiprybės demonstravimo prieš nelaimes ir sunkumus, 

kuriuos sukelia negalia, pavyzdžiu. 

• [AUKA] (kančia): Tokio pobūdžio pasakojimuose negalia pabrėžiama siekiant skatinti 

empatiją ir per patosą paskatinti skaitytoją suprasti problemas, su kuriomis susiduria 

neįgalieji. 

• [ANTAGONISTAS] (trukdantis): šiame stereotipe neįgalieji laikomi kliūtimi socialinėje 

praktikoje. Mokykloje, darbe ir pačiose įvairiausiose kasdienio gyvenimo aplinkybėse 

pasakojimuose, kuriuose laikomasi šio modelio, neįgalieji vaizduojami kaip kliūtis, trukdanti 

siekti tikslų, kuriuos turi sugebėti pasiekti "kiti". 

• [PROFITAS] (pasinaudoti): Šio tipo pasakojimuose neįgalieji apibūdinami kaip spekuliantai, 

kurie nori pasinaudoti savo būkle, o negalia pasakojimuose pabrėžiama siekiant pabrėžti 

palankumą.  

  

Neįgalumo narkotizavimas: 

• [NORMALIZAVIMAS] (padaryti normalų): Šiuo atveju pasakojimuose slepiama (arba 

neakcentuojama) negalia ir bandoma normalizuoti neįgaliųjų būklę. Šiuose pasakojimuose 

galime rasti pritaikytų protezų, nepalankios padėties slėpimą ir maskavimą socialinės 

integracijos naudai. 

• [NEIGIMAS] (atsisakyti): Šiuose pasakojimuose negalios būklė yra narkotizuojama. Tam 

tikros grupės ar negalios rūšies atveju skelbiama, kad integracija jau įvyko, didesnės 
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socialinės integracijos nereikia. Neįgalumas neigiamas, tai reiškia, kad trūksta savimonės, 

taip pat ir neįgaliųjų, apie savo būklę kasdieniame gyvenime. 

• [ATVIRUKAS] [Apleistumas ir pamaldumas]: Neįgalieji atsiduria antrame plane. Kaip ir 

atvirlaiškyje, subjektas yra įveiklintas asmuo, naudojamas neįgaliųjų aktyvistų reklamą, 

siekdamas, kaip spėjama, politinės ar ekonominės naudos. Pasakojimas apie negalią yra 

plokščias ir vienspalvis, pastatytas ant sveiko proto apie tai, "kas apie juos paprastai žinoma". 

 

Be šių stereotipų, tenka išvardyti dar keletą kategorijų, kurios neatitinka ankstesnių. 

• Herojus + normalizavimas → AKTYVISTAS: Sudėtinga kategorija, kylanti iš herojaus 

stereotipo ir normalizavimo stereotipo derinio, apibūdina reprezentaciją, kurioje iš pradžių 

pabrėžiami sutrikimo požymiai, o paskui narpliojami, siekiant sukurti naratyvą, kuriame 

neįgalieji apibūdinami kaip referencinės bendruomenės herojai, tačiau nepabrėžiant jų 

negalios. 

• Auka + normalizavimas → AKTYVISTAS: Neįgalusis vaizduojamas kaip auka. Tačiau jis 

nesiskundžia savo būkle, o vykdo asmeninę kovą, kuria siekiama pagerinti prieinamumą ir 

pakeisti politiką. 

• ĮTRAUKTIS: šioje perspektyvoje negalia nėra vaizduojama nei kaip problema, nei kaip 

savybė, su kuria reikia kovoti šiuolaikinėje visuomenėje. Priešingai, į ją žiūrima kaip į 

būtinybę, o visiškos integracijos iššūkių sprendimai nukreipti į neįgaliesiems pritaikytų 

vaidmenų ir erdvių kūrimą, kuriais siekiama neįgaliuosius įtraukti kiekvieną pagal jo 

galimybes. 

 

 

5.1. Dėmesys negalios būklei 

[HEROJUS] (veikti, būti): pasakojime pabrėžiami negalios bruožai, kad neįgalusis būtų priimamas ir 

laikomas kovos ir stiprybės pavyzdžiu kovojant su nelaimėmis ir sunkumais, kuriuos sukelia negalia. 

1  Makiažas neturėtų slėpti trūkumų: 

https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/posts/2511193252283898 

https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/posts/2511193252283898


 
 16 

 

 

 

"Šie randai pasakoja mano istorijas. Jie yra dalis manęs ir atspindi mano valią toliau kovoti. 

Dėl šios priežasties pasirinkau "L'Oreal Paris Accord Parfait" makiažo pagrindą, kuris 

atspindi mano odos spalvą, neslėpdamas jos trūkumų... jie man yra tobuli!" 

 

Šioje žinutėje parolimpinė sportininkė, neįgaliųjų vežimėlių fechtuotoja Bebe Vio yra gerai žinomos 

kosmetikos kompanijos ("L'Oreal Paris") liudininkė. Kai Bebe Vio buvo 11 metų, ji susirgo sunkiu 

meningitu, kuris sukėlė infekciją, o vėliau jai buvo amputuotos abi kojos nuo kelio ir abi rankos nuo 

dilbių.  

Garsi kosmetikos kompanija "L'Oreal" pasirinko Bebe Vio, kad propaguotų kitokį gražuolės įvaizdį. 

Bebe nesijaučia nepatogiai dėl savo kūno. Į akis krinta toks vaizdas: kosmetikos kampanijose esame 

įpratę matyti modelius tobula oda. Netobulumas ir randai turėtų būti paslėpti, tačiau šiuo atveju jie 

padidinami kaip žavesio ir, nepaisant visko, grožio elementas. 
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Sudėtingas reklamos pasakojimas parodo, kaip neįprastas neįgalumo įvaizdis-stereotipas 

gali būti kuriamas remiantis ankstesniais modeliais, su kuriais jis poruojamas ir kartu trukdo jiems 

patiems realizuotis. 

Atsižvelgiant į tai, kad sportininkas jau yra tapęs televizijos laidų ir reportažų herojumi, 

skaitytojas norėtų šį vaizdinį įvardyti kaip "stebuklingą", kaip Garlandas Thomsonas apibūdina 

pasakojimus apie neįgaliuosius, gebančius įgyvendinti nepaprastus sumanymus nepaisant savo 

negalios. 

Tačiau judėjimo sutrikimai ir galūnių protezai reklamoje neatskleidžiami. 

Į mūsų lūkesčius neatsižvelgiama. Dėmesys sutelkiamas į veidą, randai "pasakoja" Bebės 

istoriją. Būtina pabrėžti, kad reklaminiame klipe reklamuojamas makiažas, kuris "nepaslepia 

netobulumų". Atsiranda "realistinė" retorika , grąžinanti mus prie Krūties vėžio fondo reklamos, kai 

"Victoria's Secrets" ir "Calvin Klein" parodija buvo įgyvendinta išnaudojant modelius po 

mastektomijos, arba kaip tada, kai Oliviero Toscani "Benetton" kampanijoms pasitelkdavo vaikus su 

Dauno sindromu. 

Nepaisant šių analogijų, "Bebe" yra kažkas daugiau santykyje su ankstesniais neįgalumo 

modeliais, arba, geriau sakant, yra kažkas mažiau arba kažko trūksta. Pirmiausia sensacijos strategija 

(pavyzdžiui, naudojant tikroviškus vaizdus) yra visiškai tuščia, be to, reklaminio klipo "kilmė" nėra 

agentūra ar pelno nesiekianti organizacija; reklaminio klipo subjektas yra pati Bebe iš savo asmeninės 

"Facebook" paskyros. 

Verta pastebėti, kad prie įrašo pridedamos kelios autobiografinės eilutės, išreikštos pirmuoju 

asmeniu ir susietos su nuotrauka, kurioje ji pavaizduota pirmame plane. 

Agentūros pavadinimas pažymėtas kartu su dar trimis hashtagais. Kaip tik šie elementai 

liudija, kad nuotrauka iš tikrųjų yra reklama. 

Taip iš paveldo ir palyginimo su dviem konsoliduotais neįgaliųjų įvaizdžiais-stereotipais ir 

variacija, įgyvendinta atimant elementus, gali atsirasti nauja reprezentacija. 

 Galima teigti, kad reklamą galima laikyti pirmuoju naujo stereotipo pavyzdžiu, nes tolesni 

atsiras ir bus pateikti po to. Asmeninių paskyrų panaudojimas socialiniuose tinkluose yra kontekstinė 

sąlyga šiam naujam pasakojimui realizuoti, itin sunkiai įsivaizduojamam iki dalyvavimo posūkio (žr. 

pirmą pastraipą). 
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5.2.  Garsaus Dauno sindromą turinčio supermodelio "Instagram" profilis ir su juo susijęs 

pasakojimas pirmuoju asmeniu 

https://www.awarenessties.us/madelinestuart.html  

https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?hl=it 

 

 
 

1-asis pasaulyje supermodelis su D.S. Acc rodomas ir sekamas @instagram.  

Nr. 1 žaidimą keičiantis FORBES.  

Vaikščiojo 7 sezonus NYFW PFW LFW. 

 Vadovauja komanda Maddy 

"Labai didžiuojuosi, kad esu Dauno sindromą turinčių žmonių atstovė organizacijoje "Awareness 

Ties", nes ilgą laiką neįgalieji buvo stigmatizuojami ir visame pasaulyje buvo pateikiama daug 

neteisingos informacijos. Esu čia tam, kad parodyčiau žmonėms, jog tai, kad turiu dauno sindromą, 

nereiškia, kad nesu sėkmingas, vertingas ir, svarbiausia, galintis duoti naudos bendruomenei. 

Kiekvienas žmogus šioje planetoje turi jaustis norimas ir įtrauktas. Taigi, su jūsų pagalba rinkime 

lėšas, kad padėtume pakeisti daugybės gražių, gebančių žmonių gyvenimus. Atminkite, kad tik 

visiškai įtraukdami galime atrasti tikrąją žmogiškumo prasmę." 

Trumpas pristatymas paimtas iš Madeline Stuart "Instagram" profilio skilties "bio". 

Čia galima pamatyti, kaip prasmė iškyla iš tekste sukurto modelio, kuriame yra eilė nerealizuotų 

klasikinių stereotipų.  Pirmiausia skaitytojas susiduria su lėšų rinkimu, susijusiu su neįgaliojo 

įvaizdžiu, kuris itin skiriasi nuo anksčiau analizuotų pavyzdžių (žr. 4 punktą). Per sentimentalius 

įvaizdžius ir reklaminę komunikaciją retorika, paprastai naudojama lėšoms rinkti, buvo sutelkta į 

neįgaliojo kaip aukos, su kuria skaitytojas gali užjausti, arba bejėgio asmens, kuriam reikia pagalbos 

https://www.awarenessties.us/madelinestuart.html
https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?hl=it
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ir apsaugos, vaizdavimą.  

Pabandykime paanalizuoti, kaip galima įveikti paternalistinį-charitatyvinį foną lėšų rinkimo 

kontekste pasinaudojant Dauno sindromą turinčios mergaitės įvaizdžiu. 

Madeline Stuart "Instagram" puslapio "Bio" skiltyje pateikiama trys pagrindinės informacijos: i) ji 

yra "Supermodelis"; ii) ji užima pirmąją vietą "Forbes" sudarytame "Game Changer" reitinge, iii) ji 

jau aštuonis sezonus paraduoja žymių modelių agentūrų vardu. Ši informacija yra pirmasis 

"sentimentalios" retorikos variantas.  

PWD pozicija visai nėra žemesnė, palyginti su skaitytoju, ypač jei kaip į parametrą atsižvelgiama į 

populiarumą socialinėje žiniasklaidoje. 

Vaizdiniai "patetiškumo" elementai, paprastai priklausantys lėšų rinkimui, visiškai išnyksta 

vaizduojant Madeliną, paraduojančią ant raudonojo kilimo, užsiimančią fitnesu brangioje sporto 

salėje ar apsipirkinėjančią Time Square.  

Šimtams tūkstančių sekėjų Madeline pareiškia - naudodama kabutes - kad jos tikslas yra pakeisti 

pasaulio požiūrį į negalią. Tiesioginis žodžio suteikimas ir kampanijos tikslo nurodymas yra dar 

vienas esminis elementas, kuris skiriasi nuo ankstesnių modelių. Kitų lėšų rinkimo kampanijų, 

kuriose naudojami PĮ, skaitytojas dažnai susiduria su labdaros organizacija, pelno nesiekiančia 

organizacija ar įmone, kuri save įtvirtina kaip potencialios aukos gavėją, kenčiančią būseną, kurią 

skaitytojas gali "sureguliuoti" ekonominiu indėliu. 

Šiuo atveju PWD pasisako labdaros organizacijos, skatinančios lėšų rinkimo kampaniją, vardu 

(Awareness Tie). Madelina yra ambasadorė - visiškai kitoks vaidmuo, kurį dažnai atlieka V.I.P., 

propaguojantys kokią nors priežastį. Žinia vis dar yra Dauno sindromas, ambasadorius - Dauno 

sindromą turintis asmuo, tačiau reklamos tikslas šiuo atveju yra skatinti naują stereotipą, 

priešpriešinant jį senamadiškam, iš kurio jis iš tikrųjų kyla. 

Tai taip pat žymi skirtumą su stebuklingu įvaizdžiu - "Nepaprastas", nes herojiški neįgaliųjų bruožai 

nebesiejami su nepalankios padėties įveikimu. Dabar herojus yra tas, kuris įgijo paradigminį pokytį, 

visiškai naują ir neregėtą negalios būklės suvokimą. Kas nors galėtų ginčytis dėl prabangaus pasaulio, 

kuriame gyvena supermodelis Madeline Stuart (prabangūs viešbučiai, egzotiški paplūdimiai, privatūs 

lėktuvai), arba dėl jos pusnuogių portretų duše ar per medicininius tyrimus Nesvarbu, kad 

analizuojant nereikėtų laikyti nereikšminga ir realios lėšų rinkimo kampanijos sėkmės. Verta 

paminėti tai, kad nuo šiol neįgaliuosius galima vaizduoti kaip supermodelį, sukūrus požiūrį pirmuoju 

asmeniu, atmetus seniems stereotipams priklausančius elementus, nepamirštant, kad pastarieji 

(labdaringi, paternalistiniai, stebuklingi) veikia kaip enciklopedinis fonas, leidžiantis sukurti naują 

viziją, pasiruošusią tapti sveiko proto dalimi. 
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5.3 Vargšė šiukšlintoja. Neįgaliojo modelio šliaužiojimas tarp socialinių tinklų komentarų 

 

Ankstesniuose skyriuose buvo pabrėžta rizika priskirti etines vertybes stereotipo veikimo mašinai ir 

vadovautis "stereotipo" protu. 14.  

Apskritai tiesa, kad etinė pusė išlieka ir mūsų analizėje, ir nulėmė šio straipsnio projektą, tačiau 

tikslas yra pabrėžti, kaip stereotipai atsiranda, patenka į gyvenimą, iš dalies gali būti valdomi 

vartotojų, aktyvistų bendruomenių, politikos formuotojų, pedagogų, o ne nurodyti, kurie iš jų yra 

labiau ar mažiau tinkami neįgaliesiems atstovauti. 

Tai puikus skirtumas, nes stigmatizacijos mechanizmas - visuotinai žinomas kaip neapykantos kalba 

ir skatinamas dalyvavimo posūkio ir socialinės žiniasklaidos  - dabar yra analizės centre. Europos 

komisija prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) tiesiogiai mini neigiamų stereotipų, susijusių su 

negalia, naudojimą: 

Atsižvelgiant į tai, kad šioje Bendrosios politikos rekomendacijoje neapykantos kalba turi būti 

suprantama kaip bet kokios formos asmens ar asmenų grupės niekinimo, neapykantos ar šmeižto 

propagavimas, skatinimas ar kurstymas, taip pat bet koks priekabiavimas, įžeidinėjimas, neigiamų 

stereotipų kūrimas, stigmatizavimas ar grasinimas tokio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu, taip pat 

visų ankstesnių išraiškos formų pateisinimas dėl "rasės "1 , odos spalvos, kilmės, nacionalinės ar etninės 

kilmės, amžiaus, negalios, kalbos, religijos ar tikėjimo, lyties, lyties, lytinės tapatybės, seksualinės 

orientacijos ir kitų asmeninių savybių ar statuso.15 

 

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler ir John Eriksen in Disability Hate Speech: (2019) 

teigiama, kad remtis pasisakančiojo valia siekiant nustatyti ribą tarp neapykantos kalbos ir žodžio 

laisvės yra klaidinga argumentacija. Esė pabrėžiama, kad neapykantos kalba, priešingai, yra socialiai 

pagrįsta ir atspindi tam tikros kultūros ypatumus16. Tomas Šekspyras pritaria tokiai pat nuomonei, 

teigdamas, kad žmonės su negalia "yra neįgalūs ne tik dėl materialinės diskriminacijos, bet ir dėl 

prietarų. Šis išankstinis nusistatymas yra ne tik tarpasmeninis, bet ir paslėptas kultūrinėje 

reprezentacijoje, kalboje ir socializacijoje.17  

Žodyno, kuriuo galima tyčiotis ir skaudinti, laikymasis susijęs ne su ketinimais, o su kultūra. Kai 

kurie žodžiai socialiniuose tinkluose vartojami ne siekiant ką nors įžeisti, o tiesiog todėl, kad jie 

 
14 See paragraph 3.  
15 ECRI General Policy Recommendation N°15 
16 Sherry, Olsen, Solstad Vedeler, Eriksen (2019) p.224.  
17 “The Social Model needs to be reconceptualized: people with impairment are disabled, not just by material 
discrimination, but also by prejudice. This prejudice is not just interpersonal, it is also implicit in cultural 
representation, in language and in socialisation.” Shakespeare, Tom. (1994). Cultural Representation of 
Disabled People: Dustbins for Disavowal?. Disability & Society - DISABIL SOC. 9. 283-299. 
10.1080/09687599466780341. p.230. 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.15
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priklauso tam tikros kultūros sveikam protui. Pavyzdžiui, Italijoje vartojamas žodis "deficiente" 

(asmuo, kuris yra ne visai žmogus) arba "mongoloide" (dažnai vartojamas anglosaksų pasaulyje); 

"atsilikęs", "tardas" (kaip ir "tard truck", kuriuo vadinamas mokyklinis autobusas, skirtas judėjimo 

negalią turintiems žmonėms), "debilas", "idiotas", "imbecilas", "spastikas" (susiję su medicininiu 

modeliu) arba kai kurios santrumpos, pavyzdžiui, "schizo" - šizofrenija arba "triso" - trisomija 21 

(Dauno sindromas).18. 

Tokie žodžiai priklauso sveikam protui, jie naudojami socialiniuose tinkluose dažniausiai neturint 

tikslo menkinti (bent jau ne tiesiogiai), tačiau jie prisideda prie "neapykantos" stereotipų puoselėjimo.  

Vadovaujantis prielaidomis, neapykantos kalbos neįgaliesiems, išreikštos siekiant tyčiotis ar 

įskaudinti, čia nebus rodomos, nepaisant to, kad verta prisiminti, jog tai pavojingas ir klestintis 

reiškinys. Tiesioginės neapykantos kalbos neįgaliųjų atžvilgiu socialiniuose tinkluose dažnai yra 

cenzūruojamos žiniasklaidos tinklų savininkų, o naudotojams teismai pateikia kaltinimus.19 

Vietoj to, mes sutelksime dėmesį į klastingą "laisvo kalbėjimo" principą, įgyvendinamą per 

komentarų skiltį, skirtą reakcijai į straipsnius išreikšti socialinėje žiniasklaidoje. Toliau pateikiamas 

pavyzdinis pavyzdys. 

Straipsnis privačios televizijos interneto portale, susietas su "Facebook": "VU studentė 

sustingo perskaičiusi, kad jos praktikos įvertinimas sumažintas dėl negalios" 

https://www.facebook.com/rimvydas.lauzikas/posts/3102712093077049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus universiteto pozicija apie šį atvejį VU FB 

puslapyje: 

 
18 Vedi Sherry, Olsen, Solstad Vedeler, Eriksen (2019) p. 634 -636.  
19  See Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen (2019) chapter 1.  

https://www.facebook.com/rimvydas.lauzikas/posts/3102712093077049
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 "Ši dien VU Komunikacijos fakultete prasidėjo labai nemalonios problemos sprendimu. Skirtingi 

mūsų gebėjimai judėti negali būti laikomi apribojimu studijuoti ar dirbti žurnalistinį darbą. Todėl 

svarbu suprasti situacijas ir priimti sprendimus ne tik šiuo atveju, bet ir tokius, kurie užkirstų kelią 

panašioms situacijoms ateityje. Mes prie to dirbame."  

 

Vilniaus universiteto profesorius, priklausantis Komunikacijos katedrai, komentuoja vietinės 

televizijos naujieną, pasidalydamas ja savo "Facebook" paskyroje. Tai pačiai katedrai priklausantis 

judėjimo negalią turintis studentas atlieka praktiką vietos spaudos agentūroje. Galutinis balsavimas, 

patvirtinantis praktikos atlikimą, yra 9/10, po kuriuo seka redaktoriaus komentaras: "dėl judėjimo 

negalios buvo apribotos didesnės galimybės". Postas pritaria studentės nuomonei: studentės darbo 

įvertinimas neturėtų būti jos negalios išraiška. 

Toliau pateikiame keletą komentarų, kurių sulaukė profesorius: 

→ mūsų jau niekas nebestebina, pažiūrėkite, kas vyksta mokyklose... 

→ matau sveikų mokinių diskriminaciją. Jei redaktorė važiuotų pas mokinius, neturinčius negalios, jei vidutiniam 

straipsniui skirtų tokį aukštą vertinimo balą? 

→ Atleiskite, bet nesuprantu, ką ši redaktorė padarė ne taip ir kodėl mokinys čia kelia triukšmą. Ji buvo tokia gera, 

kokia tik galėjo būti, bet vertinimo balas nustatomas, kai lyginami visi kartu - neįgalieji ir neįgalieji. Be abejo, jei jai 

buvo sunku judėti ir ji negalėjo visur nueiti, ji negalėjo daryti reportažų ir straipsnių apie viską. Jai tikrai sunku. Taigi 

kur yra šaknys? Ar dėl to ji turėtų būti vertinama atidžiau ir dirbtinai geriau? Mano nuomone, sveikas žmogus negautų 

10 balų, jei redaktoriui reikėtų jį pavežti ir jis negalėtų atlikti tam tikrų užduočių.  

→ Atrodo, kad jai skaudžiau susitaikyti su tuo, kad ji nėra sveika, ir nepadeda sau rašydama tokius straipsnius, įdomu, 

kokiems darbdaviams ji vėliau ras darbą?  

→ Toks įvykis vadinamas diskriminacija dėl negalios, baisu skaityti, pirmyn tiesiai į teismą, Lietuva turtinga šalis, kad 

sumokėtų milijonus. Bet reikia pateikti taip, kad tuos milijonus sumokėjo valstybės tarnautojai, o ne mokesčių 

mokėtojai - ir baigsis betvarkė.  

→ Ir neieškokite diskriminacijos ten, kur jos nėra. Jei redaktorius mano kitaip, tai galėtų pats nueiti į praktiką pas 

studentę kaime ir būti jos vairuotoju arba suorganizuoti taksi. Laikraščio redaktorius turi pakankamai pareigų. Kodėl 

ji turėtų aukoti savo darbo laiką? Vietoj "ačiū" - papildomi skundai? Kai studentė pradės dirbti laikraštyje nuolat, ar 

redaktorius privalės ją taip pat vežioti? Tai nesąmonė ir kylantis skandalas "lygioje žemėje". 

→ Baisu, kai dėl negalios mažinamas pažymys. Tai akivaizdi diskriminacija. 

 

Lengva pastebėti, kad paveldėtas labiausiai piktnaudžiaujamas stereotipas apie neįgaliuosius, su 

kuriuo susidūrėme anksčiau. Trys skirtingi naudotojai vartoja terminą "sveikas", kad apibrėžtų kitus, 

negalios neturinčius mokinius. Tai medicininis modelis, atsispindintis per dalyvavimo kultūrą ir per 

kurį formuojasi ligonio statusas neįgaliesiems. Kaip ir ankstesniuose pavyzdžiuose, senasis 

stereotipas atsirado ne nepažeistas ir besąlygiškas, o aktualizuojant naują interpretaciją. 

Toliau matome, kaip gailestingumo atėmimas yra medicininiame modelyje prieinamas veiksmas: 
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"Atrodo, kad jai skaudžiau susitaikyti su tuo, kad ji nėra tokia kaip kiti. 

"Matau sveikų mokinių diskriminaciją". 

"Kodėl ji [laikraščio redaktorė] turėtų aukoti savo darbo laiką? Vietoj "ačiū" - papildomi skundai?" 

 

Atkreipiant dėmesį į šias nuomones, studentė, palyginti su gabiais studentais, sunkiai susitaiko su 

savo nesveikatos būkle (būklė, apibūdinta "individualios medicininės tragedijos teorijoje"), ir tai 

vertintina kaip pirmoji iš "sveikų" studentų išsakytų priežasčių, nes tai yra kliūtis jos darbdavio 

profesiniam gyvenimui.  

Pastebėtina, kad per pastaruosius du komentarus iškyla neįgaliojo, neteisingai gaunančio privilegiją, 

įvaizdis, be to, galimai nedėkingo, atsižvelgiant į interviu metu vartojamus išsireiškimus. 

Neįgaliųjų interpretacija oportunisto, trukdančio "sveikųjų" gyvenimui, vaidmenyje gali išlaikyti 

medicininį modelį kartu su neįgaliųjų, kaip šiukšlintojų, stereotipu.  

Neįgalumo būklė niekada nekvestionuojama (be to, ji interpretuojama kaip neginčijama ligos būklė), 

o gailestingumo elementas iš pirminio modelio išnyko, o tai leidžia įtarti, kad neįgalusis ketina 

pasipelnyti iš savo būklės. 

Moksliniame žurnale "Disability & Society" paskelbtas tyrimas parodė, kaip institucinė komunikacija 

apie Jungtinės Karalystės vyriausybės taupymo politiką, kuria siekiama sumažinti socialines išlaidas, 

prisidėjo prie neįgaliųjų, kaip šiukšlintojų ir "liaudies velnių", idėjos puoselėjimo žiniasklaidoje 

(Brian, Watson e Philo; 2013). Mokslininkai, kaip ir pastarieji, stebi stereotipo vystymosi ratą. Senųjų 

modelių (medicininio modelio) šlamštas ir detritas persikelia į naujus konkursus (socialiniai tinklai, 

neapykantos kalbos), kuriuos skatina ir puoselėja institucinė komunikacija. 

Daugybė priede aprašytų atvejų leidžia perskaityti kitus šį stereotipą stiprinančius komentarus ir tai, 

kaip jie liudija šio neapykantą kurstančio požiūrio sėkmę. 

Toliau atskleidžiami du konkretūs šio stereotipo panaudojimo atvejai, paimti iš socialinių tinklų 

komentarų skilties. Ypač skaitytojas gali pastebėti, kaip tokius stereotipus perteikia ir neįgalieji. 
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[ANTAGONISTAS] (kliuvinys): pagal šį stereotipą neįgalieji laikomi kliūtimi socialinėje praktikoje. 

Mokykloje, darbe ir pačiose įvairiausiose kasdienio gyvenimo situacijose pagal šį modelį pasakojama, 

kad žmonės su negalia yra kliūtis, trukdanti siekti tikslų, kuriuos turi pasiekti "kiti". 

 

1- Straipsnis apie mokymosi sutrikimus 

https://www.facebook.com/groups/161225471317178/permalink/632636474176073/ 

 

 

 

Straipsnyje kalbama apie įtraukųjį ugdymą. Kol kas Lietuvoje vis dar galima nepriimti neįgalių 

mokinių, jei mokykla neturi pakankamai žinių ar išteklių. Straipsnyje kalbama apie įstatymo 

pakeitimą, kuriuo Švietimo ministerija planuoja uždrausti nepriimti neįgalių mokinių į 

mokyklas. 

Straipsnis publikuotas viename iš pagrindinių Lietuvos naujienų portalų ir pasidalytas FB 

neįgaliųjų grupėse "Judėjimas už neįgaliųjų teises". Komentaruose galime rasti jį 

aptarinėjančius Žmones su negalia. Vieni iš jų pritaria šiam pasiūlymui, tačiau kiti sako, kad 

dar per anksti, ir tvirtina, kad sutrikusio intelekto žmonės negali būti įtraukti. Pateikiame kai 

kurių straipsnio komentarų vertimą į anglų kalbą 

https://www.facebook.com/groups/161225471317178/permalink/632636474176073/


 
 25 

 

 

-Tai gera idėja 

-Turėtų būti taip, kad kai kurios privačios mokyklos priima mokinius su negalia kartu su kitais 

-Bet ką daryti, jei prasideda patyčios?  

-Kiekvienas turėtų žinoti savo vietą šiame pasaulyje  

-Nemanau, kad tai geras sprendimas, viskas gerai, kai vaikai turi   

psichinę negalią, bet daug daugiau problemų kyla dėl intelekto ir (arba) emocinės negalios. Tai 

mums atneš daugiau problemų. Prieš priimdami visus į vieną mokyklą, turime patikrinti visus 

individualius atvejus.  

- Ar pamiršote ne tokią seną istoriją, kai kiti tėvai protestavo prieš neįgalius vaikus savo klasėje?  

 

Verta pastebėti, kaip dialogas grupėje "Judėjimas už neįgaliųjų teises" dar kartą sugestijuoja 

temą, su kuria jau susidurta per Socialinio modelio pristatymą (2 pastraipa).  

Žmonės su fizine negalia daro prielaidą, kad jų tikslinė grupė pagrįstai gali būti klasės grupės 

dalimi valstybinėje mokykloje, tačiau kitų, turinčių proto negalią, atvejus reikia vertinti 

individualiai. Pastarasis teiginys žymi dar vieną ribą tarp Socialinio modelio argumentų. Iš tiesų 

1976 m. socialinio modelio neįgalumo teoriją plačiai palaikė neįgaliųjų vežimėliuose sėdintys 

žmonės ir fizinę negalią turintys asmenys, mažiau - kitų negalių turintys asmenys, kurie jautėsi 

pamiršti pirmojoje neįgalumo studijų versijoje. 

Per nagrinėtus komentarus, kai buvo nustatytas ir išsaugotas toks skirtumas, ilgas dialogas buvo 

sutelktas į architektūrines kliūtis, užtemdant neįgalių mokinių integraciją mokykloje. 

"Antagonisto" stereotipas tebėra aktyvus. Neįgalieji laikomi kliūtimi klasėse, kuriose mokosi 

neįgalieji, o keliuose komentaruose manoma, kad būtų geriau įsteigti klases, kurias sudarytų 

vien tik neįgalieji. Šia proga manoma, kad neįgalieji turi psichikos sutrikimų, o fizinę negalią 

turintys asmenys turi tokius pačius mokymosi gebėjimus kaip ir neįgalieji. 

 

1)Vaizdo įrašas apie tai, kaip būti neįgaliojo vežimėlyje Šveicarijoje 

https://www.facebook.com/izzymagazine/videos/1320635514708567/ 

https://www.facebook.com/izzymagazine/videos/1320635514708567/
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Vertimas į lietuvių kalbą:  

Vaizdo įrašo pavadinimas: 

Vaizdo įrašas: Štai kaip sunku Šveicarijoje neįgaliųjų vežimėliais judantiems žmonėms. 

Visur laiptai ir kitos kliūtys... 

 

Hitzi iš Bazelio pasakoja apie tai, kad Šveicarijoje nėra daug kliūčių. 

Nuo tramvajų stotelių iki kavinių, barų, restoranų, prekybos centrų ir maisto prekių parduotuvių, 

nuo įėjimų į vaistines ir grindinio daugumoje aikščių - atrodo, kad prieinamumas ar įvažiavimas 

nėra problema. Yra daug vietų, kuriose Hitzi negali apsilankyti, ir jis sako: "Jei kada nors randu 

klubą, jame paprastai nėra veikiančio neįgaliųjų tualeto". 

 

Šiame vaizdo įraše kalbama apie kliūtis ir barjerus neįgaliojo vežimėliu judantiems žmonėms 

Šveicarijoje. Ir labai autentiška, kaip tai daro Hitzi, kuris pats sėdi neįgaliojo vežimėlyje. 

Jis ir žurnalas IZZY sulaukia neįtikėtinai didelio atgarsio - daugiau nei 5000 "Patinka" ir beveik 

500 komentarų.  

Šiuo atveju tai jaudina, nes kai kurie komentarai yra nukreipti prieš vaizdo įrašą. Šie oponentai taip 

pat patys naudojasi neįgaliųjų vežimėliais ir skundžiasi, kad nebegirdi verkšlenančių neįgaliųjų 

vežimėliuose ir kad šiek tiek pasitreniravus galima nesunkiai užlipti laiptais arba kad grindinio 

akmenys ar senos durų slenksčiai dažnai įtraukiami į istorinių paminklų sąrašą. Tačiau dauguma 

komentarų, atrodo, yra teigiami ir dėkoja Hitzi už puikų vaizdo įrašą. Be to, daugelis komentarų 

patvirtina teiginį, kad Šveicarijoje vis dar per mažai užtikrinamas prieinamumas, kol jo beveik nėra. 
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Čia neįgaliųjų atstovavimas siejamas su architektūrinėmis kliūtimis. Iš tiesų faktas yra tas, kad nors 

kai kurie neįgalieji teigia, jog žmonėms vežimėliuose gali būti sunku gyventi normalų gyvenimą su 

kliūtimis, kiti sako, kad tai nėra rimtas argumentas, nes turint tam tikrą pasirengimą galima, 

pavyzdžiui, lipti laiptais.  

Atviri argumentai ir tiesioginis neįgaliųjų dalyvavimas diskusijose dėl neįgaliųjų įvaizdžio apsaugos 

internete neturėtų skatinti minties, kad skriaudžiamojo stereotipą galima sumažinti šiais trumpais 

draugiškais pokalbiais. Daug komentarų ateina iš negalios neturinčių žmonių, daugiausia 

netolerantiškų ir graudinančių, deja, plačiu pritarimu. Kaip ir čia žemiau esantis: 

 

Neįgalių vartotojų nusivylimas sutelkiamas į tai, kad Izzy suponuoja neįgaliųjų kaip aukos įvaizdį. 

"Pasakojimas apie auką" prasmingai sukasi tiek išreikštas pirmuoju asmeniu kaip asmeninė istorija, 

tiek trečiuoju asmeniu kaip politinis pareiškimas. Pasak Shakespeare'o (1984), viena iš žiniasklaidos 

taikomų strategijų, siekiant neutralizuoti neįgaliųjų politines pastangas, yra "visada laikytis 

individualizuotos perspektyvos, sutelkiant dėmesį į negalią kaip į asmeninę nelaimę".  Pažvelkime į 

aukos stereotipą iš arčiau.  
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[Nukentėjusysis] (beviltiškas ir negražus): Šio tipo pasakojimuose pabrėžiama negalia. Neįgalieji dėl 

savo negalios vaizduojami kaip beviltiškos kenčiančios aukos. Neskatinama empatija, pabrėžiami 

atstūmimo elementai.  

2) Straipsnis apie autobuso įvykį, kuriame dalyvavo žmogus su negalia  

"KAUNE NEĮGALŲJĮ VILKO AUTOBUSAS: ŠAUKIAU, KIEK GALĖJAU, GALVOJAU, KAD 

MIRSIU" 

Nuoroda: shorturl.at/ghRY2 

 

 

 

 

 

Žurnalistai aprašo nelaimingą atsitikimą, įvykusį viešajame autobuse - kai sunkiai vaikštančią moterį 

autobusas ėmė tempti, nes pradėjo važiuoti, kol ji dar nespėjo išlipti. Straipsnį papildo daugybė 

didelio formato nuotraukų, kuriose užfiksuoti sužalojimai ir ligoninėje atsidūrusi moteris. 

Keletas komentarų:  

→ Vairuotojai: Dėl to, kad sutrumpėjo maršruto apsisukimo laikas. Vairuotojai privalo 

sustoti, išlipti, paimti keleivius, apvažiuoti kliūtis, šviesoforus, šviesoforus ir parduoti 

bilietus per VIENĄ MINUTĘ. Faktas, kad šiandien tai galima padaryti be skraidymo, 

todėl patys vairuotojai priversti būti nuolatiniame strese, prieš porą savaičių parodė, kad 

tokia pati situacija ir Vilniaus viešajame transporte, vairuotojai skundžiasi, kad turi aukoti 

http://shorturl.at/ghRY2
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pertraukas ir net vakarienės neturi, kaip suspausti grafikus. Net neturi galimybės nueiti į 

tualetą. Nuolatinė įtampa lemia daugybę ligų, net vairuotojų mirčių dėl tokių darbo 

sąlygų, bet viešojo transporto įmonėms ar savivaldybėms. Kaip ir keleivių saugumas. 

Jiems svarbiausia - greitas transportas. Vairuotojai mielai laikytųsi KET ir neskubėtų 

įlaipinti ir išlaipinti keleivių, tačiau sąlygos to neleidžia. 

 

 Ar ne laikas įrengti vaizdo kameras ir ar dar galima rasti vairuotojui skirtą durų 

uždarymo signalizaciją, kai durys iš dalies užsidaro arba užsikerta, vairuotojas gautų 

signalą. Tai nekainuoja nė kapeikos, bet žmonėms suteiktų šiek tiek saugumo. 

 

→ Nuomonė: Pas mus neliko žmogiškumo, žmonės viskam abejingi, svarbu, kad jis 

nesikabinėtų ir vaikščiotų, o kai kas nors atsitinka, nuodėmiauja, kad jo nepastebėjo. Gal 

kai kuriais atvejais tai ir gerai, nes kai narkomanas ir kalbasi su angelais, visi nuo jo 

nusisuka, nors jis ir labai jaunas, matosi, kad jis neturi nuolatinės narkomanijos ir nėra 

nusipirkęs bilieto. Pastebėjau, kad vairuotojas atkreipė į ją dėmesį, bet ji nieko nesakė, 

nes bijojo sustabdyti kitą keleivį ir išlaipinti, nes ne jos, kaip kontrolierės, darbas buvo 

išlaipinti, bet šie tikriausiai su ja nekonfliktavo. Vairuotojai gauna mažus atlyginimus, 

nors važinėti Kaune labai brangu ir jie negauna atlyginimo, kiti dirba įmonėse, kurios 

moka normalius atlyginimus, ir už minimumą nevairuoja nei autobuso, nei troleibuso. 

 

→ Nuomonė: Įsivaizduoju, kiek daug patyrė neįgali mergina. Ir nei vairuotojas, nei parko 

vadovai net neatsiprašė. (Po trijų dienų atstovė spaudai atsiprašė.) Nukentėjusiajai ne tik 

neturėtų būti išmokėta kompensacija už patirtus sužalojimus, bet ir kaltas asmuo arba jo 

darbovietė turėtų nupirkti mergaitei naują aprangą. 

 

Absoliučiai siekia šokiruojančios ir skandalingos reakcijos. Ši avarija iš tiesų kelia daug klausimų 

apie viešųjų autobusų taisykles, jų gebėjimą atsižvelgti į neįgaliuosius ir pagalbą viešajame transporte 

apskritai. Tačiau atrodo, kad straipsniu buvo siekiama tik sukelti tam tikras emocijas ir pyktį, kas iš 

tiesų pavyko.  Komentaruose pykstama - ant autobuso vairuotojo, ant sistemos, ant autobusų įmonės, 

atlyginimų, pensijų, neįgaliųjų, paliktų be dėmesio, ir panašiai. Straipsnyje neįgalusis tiesiog 

pastatytas į beviltiškos aukos padėtį, pacituotas tik vienas paties asmens sakinys - "Rėkiau taip, lyg 

mirčiau". Jei iš šio straipsnio paimtume šiek tiek informacijos apie neįgaliuosius - jie yra neatsakingi 

(naudojasi viešuoju transportu, kuriame atsiranda pavojingose situacijose), lengvai manipuliuojami 

(demonstruoja savo sužalojimus) ir nelabai protingi. Visa ši informacija nesuteikia jokios aiškios 
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idėjos, kaip bus pagerinta paslauga / pagalba / ir kokios išvados bus padarytos dėl visų šio nelaimingo 

atsitikimo dalių.  

 

Čia neįgalusis visiškai vaizduojamas kaip auka. Tačiau pasakojimas nesukelia skaitytojui empatijos 

dėl moters būklės ir patirties.  

Iš tiesų didžioji dalis naudotojų komentarų dauguma susijusi su viešojo transporto politika arba 

vairuotojų darbo sąlygomis. Vaizdus palaikanti priemonė yra reprezentatyviausias iš pasakojimo 

kylančio neįgaliųjų stereotipo bruožas, kurį liudija vienintelis anoniminis komentaras: 

Anonimas: Įvyko nelaimė. Įmonė, manau, dės visas pastangas, kad išspręstų problemą. Man 

tai yra nesuprantamas "Kauno dienos" redakcijos šnabždesys apie Kauno ir Kauno miesto 

įmones! Kai kurios mozaikos - smagu kišti pirštus į žaizdą ir mėgautis kitų bjaurumu".  

 

"Auka", su kuria susiduriame, nėra tas subjektas, į kurį norime įsijausti. Ji vaizduojama kaip "bjauri", 

sužeista, bejėgė ir visiškai priklausoma nuo įvykių malonės. 

Jei pagal labdaros modelį neįgalieji būtų vaizduojami kaip kenčiančios aukos, pasirengusios sulaukti 

pagalbos (Duyan 2007:71)20, dabar empatijos išnykimas ima viršų. 

 

  

 
20 Duyan, V., 2007, ‘The community effects of disabled sports’, in Centre of Excellence Defence Against 
Terrorism (ed.), Amputee sports for victims of terrorism, pp. 70–77, IOS Press, Amsterdam. 
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3) Dviejų jaunų žmonių su negalia straipsnis žurnale -  žmonių su negalia įtraukties 

palyginimas Italijoje ir Anglijoje: 

https://www.facebook.com/WittyWheels/posts/2389563477976120?__tn__=K-R 

 

 

Keletas komentarų:  

X: Absoliučiai sutinku, kad vieninga kova yra vienintelis būdas, tačiau manau, kad pernelyg 

redukuota diskriminacijos taikinius "priversti" imtis aktyvizmo būdo.  

Dažnai tenka rinktis tarp aktyvizmo ir susitelkimo į išgyvenimą. Daug kartų tave stabdo abejonės 

dėl tavo aktyvizmo pagrįstumo, palyginti su kitomis socialinio teisingumo kovomis. Kitais atvejais 

yra bendradarbiavimas su kitais neįgaliaisiais, kuris jus gąsdina, nes mūsų visuomenėje jums buvo 

pasakyta, kad lengviau įsitraukti į veiklą su pajėgiais žmonėmis. 

 

Y: Būtent tai... diskriminacija yra pagrindinis raktas, valdantis visas su negalia susijusias problemas. 

Nėra taip, kad ji minima visuose JT konvencijai priklausančiuose straipsniuose. Italijos vyriausybės 

įstatymais ir jai pavaldžių institucijų įteisinta diskriminacija leidžia visuomenei ją inkorporuoti ir 

paversti "normalumu". Diskriminuojančioje konkurencijoje savaime suprantama, kad neįgalieji ir jų 

tėvai negali suvokti, kad yra diskriminuojami. Diskriminacija yra tarsi komforto zona, galima rinkti 

https://www.facebook.com/WittyWheels/posts/2389563477976120?__tn__=K-R
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įrodymus, kai kas nors pasako, kad reikia kelti pašnekovo sąmoningumą bet kuriuo metu, kai jis yra 

atsakingas. 

 

Pranešimo autoriai aprašo neįgaliųjų gyvenimo kokybės skirtumus Italijoje, palyginti su Anglija. Jie 

yra du jauni žurnalistai, turintys negalią, ir pabrėžia kai kuriuos svarstymus apie tai, kas svarbu 

neįgaliesiems, kad jie galėtų gyventi reikšmingą ir nepriklausomą gyvenimą, įgalinti save ir, kaip 

teigiama JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnyje, turėti lygias teises gyventi bendruomenėje. 

Įdomu, kaip jie analizuoja skirtingų kultūrų įtaką galimybei daryti įtaką politikai įvairiais 

lygmenimis. Komentarai dažniausiai atitinka pranešimo motyvus. Tačiau vienas jų yra įsidėmėtinas: 

jame pabrėžiama, kad kartais ir patys neįgalieji yra kliūtis pasiekti rezultatų teisių ir išteklių požiūriu: 

gražus požiūris, kurio laikomasi. 

 

auka + normalizavimas → AKTYVISTAS: Šis pasakojimo tipas siūlo neįgaliuosius kaip aukas, 

tačiau, palyginti su ankstesniu skyriumi, taiko kitokią strategiją. Subjektas nėra bejėgis ar sužeistas, 

pagrindinis bruožas čia yra atsparumas. Jis nėra auka, besiskundžianti savo būkle, bet atlieka butelius 

ir pasisako už politikos ir prieinamumo didinimą. Verta pastebėti, kaip pirmą kartą reprezentacijai 

formuoti pasitarnauja tokia sąvoka kaip "ableizmas", iškelta tarp negalios studijų. 

 

Ableizmas (...): priespaudos sistemos, susidedančios iš įsitikinimų, vertybių ir praktikų, kurios 

sukuria ir įtvirtina jaunatviškumą ir darbingumą / gebėjimą mąstyti kaip idealus, taip senatvę ir 

negalią iškeliant į nuvertintas būsenas. (Ellis 2018, p. XIX)   

 

Perėjimą nuo aukos, negrįžtamai pasmerktos dėl negalios, prie aukos, pasmerktos dėl kultūrinių 

prietarų, bet galinčios išsakyti savo nuomonę, atsistoti ir atlikti aktyvisto vaidmenį, įgalina įgalumo 

idėja. 

  



 
 33 

 

5.2. Neįgalumo būklės narkotizavimas 

   

2- Lietuvos Respublikos Prezidentės įrašas socialiniame tinkle "Facebook" apie "Pirmąjį 

blyną" vietiniame restorane, kurį surengė žmonės su lengva protine ir fizine negalia 

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/1045051869209505 

 

Pranešimą išplatino Lietuvos Respublikos Prezidentės atstovas ryšiams su visuomene. Komanda 

aplankė Vilniaus centre įsikūrusią socialinę įmonę - blynų restoraną, kuriame padavėjais dirba 

asmenys su negalia. Prezidentės komandos žinia - parodyti dėmesį vietos verslui, įdarbinančiam 

neįgaliuosius. Padaryti juos išdidžius ir matomus. 

 

FB įrašas: 

Su kolegomis pietavome restorane "Pirmas Blynas" (dar vadinamame "Pirmieji blynai") - tai 

socialinės iniciatyvos restoranas, kuriame padavėjais dirba tik žmonės su lengva psichine ir 

fizine negalia, o savininkas yra jaunas vyras iš Nyderlandų), kuris laisvosios rinkos sąlygomis 

rūpinasi žmonių su negalia integracija į darbo rinką ir taip užtikrina jų visavertį gyvenimą. 

Tai puikus socialiai atsakingo verslo Lietuvoje pavyzdys, kurį labai palaikau ir tikiuosi, kad 

ateityje tokių įmonių bus daugiau. Pirmas blynas visai neprisvilo (nuoroda į lietuvišką patarlę 

apie pirmąjį blyną - kaip pirmas bandymas ką nors padaryti, kuris daugeliu atvejų gali turėti 

ir nesėkmių). 

 

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/1045051869209505
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Keletas pastabų:  

→ Būtų labai gerai, jei tokių įmonių atsirastų daugiau ir mažesniuose miestuose. 

→ Reikėtų pabrėžti ne tai, kad neįgalūs vaikai dirba, o tai, kad neįgalūs vaikai ir suaugusieji yra 

visaverčiai bendruomenių nariai. Mums vis dar sunku įveikti įsitikinimus, kad tokie žmonės jaučia, 

bendrauja, mokosi, dirba. Šiek tiek kantrybės, tolerancijos ir daugiau tokių šaunių svetainių. 

Aptarnavimas ir blynai ten nuostabūs! Šaunūs vaikinai! 

→ O ką daryti žmonėms, turintiems vaikščiojimo ar bendrąją judėjimo negalią, kurie sėdi 

daugiabučiuose su nepritaikytomis laiptinėmis ir negali ne tik nueiti į renginius, bet net į poliklinikas?  

 

Nors pranešime akcentuojamas socialiai atsakingas verslas ir siekiama paskatinti steigti daugiau 

panašių įstaigų, dauguma komentarų garbina Prezidentą kaip gelbėtoją. Diskusijų mažai, o turinio ne 

tiek daug, todėl per visus komentarus peršasi kelios tendencijos - tegul Dievas padeda geriems 

veiksmams, tegul tai kas nors padaro (Prezidentė? Paslaptingas vietos verslas?), o komentarų mažiau 

- ne tiek daug gerų dalykų parengta Žmonėms su negalia.  

Vis dėlto visi komentarai labai iškalbingi - gerai/negerai, ačiū, sveikinu. Jokių realių diskusijų ar 

užuominų apie tai, ką galėtų padaryti kiti, kokie praktiniai žingsniai, kas gali padėti, kokie nors 

savininko atsiliepimai ir t. t. Ir nė žodžio apie neįgaliuosius - koks jų vaidmuo, kokie galėtų būti 

privalumai, kas norėtų daryti tą patį ir pan.  

Susidaro jautrios "atvirutės" įspūdis, be jokios tolesnės krypties ar nuorodos į išsamesnį šios temos 

eksploatavimą.  

Pasakojimas kuria populiarų stereotipą apie analizuojamą korpusą. Asmuo, paprastai atliekantis 

institucinį vaidmenį (šiuo atveju politikas), vaidina neįgaliųjų solidarumo įmonės ambasadorių. 

Tačiau neįgaliųjų integracijos tema nėra gvildenama nuodugniai, ji stovi atviruko fone, o pajėgūs 

žmonės stovi priešakyje. Kaip teisingai apibūdina Tomas Šekspyras: 

 

Neįgalieji leidžia sveikiesiems gerai jaustis: žemindami neįgaliuosius, neįgalieji gali jaustis ir 

galingi, ir dosnūs. Kita vertus, į neįgaliuosius žvelgiama kaip į pasyvius ir nepajėgius žmones, 

gailesčio ir pagalbos objektus.  (Šekspyras, 1994, p. 60) 

 

Pasak Garland-Thompson (1997, p. 8), pasakojimo produktas gali suteikti normatyvo idėją, simbolį 

abilitacinėje kultūroje, kuris: 

 

Tai yra simbolis, kuris "įvardija užgožtą kultūrinio "aš" subjekto poziciją, figūrą, kurią apibrėžia 

daugybė deviantinių kitų, kurių paženklinti kūnai sustiprina normate ribas...". Taigi normate - tai 
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sukonstruota tapatybė tų, kurie dėl savo kūno konfigūracijų ir kultūrinio kapitalo gali užimti 

autoritetingą padėtį ir naudotis jos suteikiama galia".  

Atviruko modelis: "Galingų žmonių" pasakojimas išnaudoja neįgaliuosius, kad sukurtų geradario 

įvaizdį. Neįgalieji traktuojami kaip atviruko fonas; atrodo, kad straipsnyje daug dėmesio skiriama 

negaliai, bet iš tikrųjų trūksta bet kokių detalių ar įžvalgų.  Į juos dažniausiai žiūrima kaip į pasyvius 

ir nepajėgius žmones. 

 

[NORMALIZAVIMAS]: veikti, priimti maskuojant.  

Šiose reprezentacijose galime rasti pritaikytus protezus, trūkumų slėpimą ir maskavimą siekiant 

socialinės integracijos. 

 

1 - reklaminė kampanija su neįgaliaisiais - Parfait (Šiaurės Afrika) 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-

corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm 

 

Apatinio trikotažo prekės ženklas, apimantis visus kūnus: "Išbraukė skausmą iš mano gyvenimo" 

 

 

 

 

A 

prekės ženklas, kuris teigia, kad siūlo "apatinį trikotažą visoms moterims ir visiems kūnams" ir į 

savo kampanijas įtraukia neįgalius modelius, tinkluose rinko įveikimo liudijimus. Tai 2010 m. 

sukurtas "Parfait", siūlantis iki 4XL (itin plataus pločio) dydžio drabužius. Sekėjai netgi sako, kad 

šie kūriniai pakeitė jų gyvenimą. 

Šiaurės Amerikos apatinio trikotažo prekės ženklas jau turi apie 700 parduotuvių JAV, Jungtinėje 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm
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Karalystėje, Honkonge ir Kanadoje. Savo interneto svetainėje bendrovė teigia, kad savo kolekciją 

kuria taip, kad ji elegantiškai apimtų skirtingus kūnus. 

Garsenybės Sofia Vergara, Sharon Stone ir Nicki Minaj já fizeram campanha com uma das peças 

da marca. 

Instagrame sekėjai dėkoja prekės ženklui už įtraukimo politiką: "Aš myliu tave Parfait. Indijoje 

man buvo kančia ir kova rasti savo dydžio liemenėlę, bet jūs ištrynėte šį skausmą iš mano 

gyvenimo. Jūsų puslapis labai pozityvus", - rašė viena klientė. 

Ir net turėjo brazilą, kuris čia prašė produktų. "Tokią kampaniją noriu matyti čia, Brazilijoje", - 

rašė vienas sekėjas. 

 

Produktai skirti visoms moterims ir visiems kūnams, o kampanijoje dalyvauja ir neįgalūs modeliai. 

Šio apatinio trikotažo prekės ženklo drabužius dėvinčios moterys sako, kad šie gaminiai pakeitė jų 

gyvenimą ir baigė su liūdesiu, kurį jos dažnai jausdavo. 

 

Ši naujiena rodo, kad, nepaisant kūno sudėjimo ar fizinės būklės, yra apatinio trikotažo prekės 

ženklas, kuris vienodai elgiasi su moterimis, leidžia joms jaustis saugioms nuo savęs ir pašalina iš jų 

minčių skirtumus bei tam tikrą galimą liūdesį.  

Visos moterys gali būti elegantiškos, nepriklausomai nuo to, ar turi fizinę negalią. 

Šioje moteriško apatinio trikotažo reklaminėje kampanijoje, be visų kūno formų ir tipų moterų, 

dalyvauja ir moterys su fizine negalia. Šiuo požiūriu PwD lyginami su kitų rūšių kūno išskirtinumais: 

iš tiesų, šis prekės ženklas gamina apatinį trikotažą visų dydžių moterims. Fizinė negalia laikoma 

ypatingu kūno aspektu. Tai normalizavimo procesas, kai neįgalieji vaizduojami ne dėl savo 

sutrikimų, o kaip žmonės, turintys ypatingų kūno poreikių drabužiams. 

 

Herojus + normalizavimas →  

Sudėtinga kategorija, atsirandanti derinant herojaus stereotipą su normalizavimo stereotipu, 

apibūdina reprezentaciją, kurioje iš pradžių pabrėžiami sutrikimo požymiai, o paskui jie narpliojami, 

kad būtų sukurtas pasakojimas, kuriame žmonės su negalia yra laikomi referencinės bendruomenės 

herojais, tačiau nepabrėžiama jų negalia. 

 

1 - Facebook'e paskelbtas straipsnis apie merginą su negalia, dirbančią dėl savo ekonominės 

nepriklausomybės 
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https://www.facebook.com/15min/posts/10157316095553860 

 

Cerebriniu paralyžiumi serganti jauna moteris dirba padavėja socialinėje įmonėje - blyninėje.  

Interviu atskleidžiamas jos optimistinis požiūris į gyvenimą ir tai, kaip ji džiaugiasi įsidarbinusi. Ji 

taip pat atskleidžia, kur išleidžia sutaupytą atlyginimą - delfinų terapijai (turint omenyje, kad ji yra 

už 300 km nuo gyvenamosios vietos, ją tenka planuoti gana iš anksto).  

Štai pavyzdys, kaip neįgalus žmogus gyvena "normalų" gyvenimą, turi darbą, svajonių ir išlaidų. Kita 

šio straipsnio pusė - atrodo, kad tai dar vienas "herojaus" pavyzdys, ypač atsižvelgiant į straipsnio 

paantraštę... Ir netgi taip, nes tai išskirtinis atvejis, kai jaunas neįgalus žmogus turi darbą, pozityviai 

vertina kitokius įprastus kasdienio gyvenimo atvejus (pvz., kai kurie baro lankytojai žiūri į 

nepažįstamuosius ir nemėgsta bendrauti) ir dalijasi gyvenimo aistromis bei planais.  

Susidarė įspūdis, kad tokie atvejai yra tokie reti, kad dažniausiai atspindi tai, ko visuomenėje nėra, o 

ne yra. Visi komentarai labai palaikantys, padrąsinantys ir pozityvūs. Labai džiaugiamės už merginą, 

nors tai verčia galvoti, kad greičiausiai ji yra vienintelė tokia Lietuvoje. 

Šia proga PwD vaizduojama kaip turinti normalų gyvenimą, nepaisant savo negalios. Iš tiesų sakoma, 

kad mergina turi darbą, svajonių ir išlaidų, bet kartu ji praeina kaip herojė dėl savo išskirtinių 

pastangų gyventi normalų gyvenimą, be jokių palengvinimų ar pagalbos. Šis derinys, jei, viena 

https://www.facebook.com/15min/posts/10157316095553860
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vertus, turi būti vertinamas kaip dorybingas integracijos pavyzdys, kita vertus, veda prie tam tikrų 

sunkumų, su kuriais asmuo susiduria kasdieniame gyvenime, narkotizavimo. 

 

→ Įtrauktis 

Šioje perspektyvoje negalia nelaikoma nei problema, nei savybe, su kuria reikia kovoti šiuolaikinėje 

visuomenėje. Priešingai, į ją žiūrima kaip į būtinybę, o visiškos integracijos iššūkių sprendimai 

nukreipti į neįgaliesiems pritaikytų erdvių kūrimą, kuriomis siekiama neįgaliuosius įtraukti kiekvieną 

pagal jo galimybes. 

 

1 - Didelė istorija Austrijoje apie lengvai skaitomą televiziją (teletekstą) 

https://www.facebook.com/atempo.at/posts/10155678763806042 

https://www.bizeps.or.at/lieber-herr-dorfer-gute-satire-gelingt-nicht-immer/ 

 

 

Alfredas Dorferis - austrų komikas, rašytojas ir aktorius. Jis yra vienas žinomiausių kabareto artistų 

ir komikų Austrijoje. 

 

2017 m. liepos 17 d. Alfredas Dorferis išbandė savo jėgas kaip Vokietijos laikraščio "DIE ZEIT" 

apžvalgininkas. Pavadinimu "Leicht verständlich" ("Lengva skaityti") jis taip nagrinėjo naują ORF 

teleteksto lengvo skaitymo paslaugą: 

"Senąja, purvina, nekorektiška kalba būtų galima kalbėti ir apie tarnybą intelekto negalią turintiems 

žmonėms. Tai teigiama, taigi gerai. Nes tai padeda. Labai padeda. Taip, padeda. Bet visiškai, 

visiškai. Nes kalba yra sudėtinga. Visada. Ypač šie daiktavardžiai. Arba tie brūkšneliai, kurie visada 

taip erzinančiai nutraukia sakinius. ...' 

 

Šia tonacija jis svyruoja ir baigia: 

 

https://www.facebook.com/atempo.at/posts/10155678763806042
https://www.bizeps.or.at/lieber-herr-dorfer-gute-satire-gelingt-nicht-immer/
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"Fie, viską taip sunku suprasti, todėl šis naujas pasiūlymas iš kaip-mes-ORF yra dvigubai svarbesnis. 

 

Pasijuokia kaip DIE ZEIT apžvalgininkas 

 

Išsamią - ir verta perskaityti - reakciją pateikia ir Klausas Candussi, bendrovės atempo 

Betriebsgesellschaft m.b.H., kuri reikšmingai prisidėjo prie šio naujo pasiūlymo, generalinis 

direktorius. Jis atsiuntė šią reakciją BIZEPS, o mes mielai ją pateikiame visą: 

 

"Gerbiamas Alfred Dorfer, 

 

Žinoma, gera satyra ne visada pasiteisina. Dabar vasaros sunkmetis, karšta, o pataikavimas 

"intelektualiai neįgaliesiems" tikrai atneš pigių juokelių. 

 

'Lengvai skaitomų naujienų' paradoksas yra tas, kad velniškai sunku jas gerai suformuluoti. Ir 

taip, bandymas suformuluoti sudėtingą turinį taip, kad jį perskaitytų ir suprastų net menkai 

kalbą suprantantys, vokiečių kalbos nemokantys ar mokymosi sunkumų turintys žmonės, 

kartais gali sukelti linksmų hopalų. Bet tai nebuvo jūsų tema. Jūs mieliau palikote ją ties 

refleksyviu linksniavimu iš aukšto žirgo kaip DIE ZEIT apžvalgininkas. 

 

Atidžiau įsižiūrėjus - arba šiek tiek mažiau intelektualinės arogancijos - būtų galima pastebėti, 

kad ši naujienų forma kaip tik ir yra skirta nepalikti minėtų grupių dažnai ne tik lingvistiškai 

supaprastintai tam tikrų bulvarinių žiniasklaidos priemonių informacijai. 

 

Pastangos padaryti rimtas naujienas prieinamas šioms tikslinėms grupėms (Hamburgo 

universiteto LEO tyrimo duomenimis, daugiau nei 50 proc. gyventojų supranta iki B1 kalbos 

lygio) bet kuriuo atveju laikome socialiniu ir politiniu požiūriu prasmingesnėmis, nei po 

rinkimų stebėtis, kiek balsavusiųjų balsavo taip, kaip siūlė vienintelė jiems prieinama 

žiniasklaida. 

 

Galbūt būtų gerai, kad DIE ZEIT skirtų vietos ir šiai klausimo pusei, o ne vien lėkštai 

polemikai. Mielai padėsime! 

 

Klaus Candussi 

Vadovybė 

atempo operating company m.b.H.". 
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Alfred Dorfer reaguoja: 

Mano pareiškimas pavadinimu "Lengva suprasti" buvo suprastas kaip žmonių, turinčių 

skaitymo sunkumų, diskriminacija. Deja, tai ... turbūt buvo visiškai neteisingai suprasta. ... 

...nuoširdžiai atsiprašau. 

Alfred Dorfer 

 

Komentarai ir reakcijos atėjo tiesiai į BIZEPS ir DIE ZEIT. 

Tai, ką Alfredas Dorferis daro savo skiltyje, yra atgyvenę ir niekuo neypatingi dalykai. Jame 

žmonės, turintys mokymosi sunkumų, vaizduojami kaip nevykėliai, todėl daugelis žmonių, 

pavyzdžiui, "Atempo" generalinis direktorius Klausas Candussi, įsikišo ir dar kartą apgynė 

lengvosios kalbos sritį. 
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