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Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna

REWOLUCJA,

KTÓREJ NIE BYŁO

We wrześniu 2018 roku dzięki współpracy Teatru 21 i Biennale Warszawa zostało powo-
łane Centrum Sztuki Włączającej: Downtown – instytucja w procesie, której zadaniem 
jest „rozwijanie idei inkluzji społecznej na polu sztuki, kultury i nauki”1. Działania CSzW  
koncentrują się wokół hasła „niepełnosprawność i społeczeństwo”, a jednym z istotnych 
celów, jakie sobie stawiamy, jest uruchomienie krytycznej refleksji na temat niepełno-
sprawności ujmowanej jako kategoria kulturowa i społeczna. 

Niniejszą publikacją pragniemy zarówno przywołać źródła społecznego modelu niepeł-
nosprawności, wypracowanego w latach 70. za sprawą brytyjskich aktywistów z nie-
pełnosprawnościami działających na rzecz  zmiany społecznej, jak i uruchomić krytycz-
ny namysł nad tą perspektywą w kontekście wydarzeń, które w ostatnich miesiącach 
miały miejsce w Polsce. Prowokują one do zadawania pytań o strategie walki i oporu 
uruchamiane w ramach działań o charakterze politycznym i artystycznym, podejmo-
wanych przez osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich sojuszników, współpracow-
ników, opiekunów, osoby działające na rzecz społeczeństwa inkluzywnego. Dlatego też 
obok tekstów źródłowych prezentujących postulaty i Statut jednej z najważniejszych, 
jeśli chodzi o kształtowanie społecznego modelu niepełnosprawności, organizacji, jaką 
był brytyjski Związek Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji (UPIAS), za-
mieszczamy teksty, dla których punktem wyjścia są takie właśnie, aktualnie brzmiące 
pytania: o znaczenie ostatniego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opieku-
nów, który miał miejsce w polskim Sejmie (rozmowa Oddawanie głosu…, Dariusz Kosiń-
ski); o protest w kontekście szerszego pytania o prawo do posiadania praw i kondycję 
ludzką (Justyna Lipko-Konieczna); o rozumienie wolności i autonomii jako kategorii re-
lacyjnych w kontekście refleksji na temat podmiotowości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (Ewelina Godlewska-Byliniak).

1     Zob. Broszura programowa CSzW: Downtown.
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Perspektywa społeczna, którą tu przywołujemy,  zmieniła sposób ujmowania niepełno-
sprawności i dała impuls do namysłu o tych aspektach instytucji i praktyk społecznych, 
które uniepełnosprawniają znaczącą część społeczeństwa. Tom Shakespeare, jeden z naj-
ważniejszych badaczy współtworzących ten nurt i podejmujących krytyczną refleksję na 
jego temat, wskazuje, że w Wielkiej Brytanii w znaczący sposób wpłynął on na rozwój 
i kształt zarówno aktywizmu, jak i studiów nad niepełnosprawnością. Zwraca też uwagę 
na jego źródła tkwiące w politycznej i intelektualnej działalności członków UPIAS, której 
wyrazem są prezentowane w niniejszej publikacji teksty (Podstawowe założenia na temat 
niepełnosprawności  i Statut organizacji). Kluczowe jest tutaj wprowadzone przez UPIAS 
definicyjne rozróżnienie niepełnosprawności (disability), której źródłem jest uniepełno-
sprawniające społeczeństwo, i odnoszącego się do aspektów medycznych uszkodzenia 
(impairment), które samo w sobie nie jest tożsame z niepełnosprawnością. „Niepełno-
sprawność jest czymś, co zostaje narzucone na nasze uszkodzenia przez bezpodstaw-
ną izolację i wykluczenie z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym” – argumentują 
twórcy UPIAS w dyskusji z członkami bardziej liberalnej, reformistycznej organizacji 
Disability Alliance, której zapis stanowi znaczną część Podstawowych założeń na temat 
niepełnosprawności. Perspektywa prezentowana przez UPIAS ma dużo bardziej radykalny 
i lewicowy charakter, a u jej podstaw leży założenie, że osoby niepełnosprawne stanowią 
społecznie uciskaną mniejszość. W związku z tym Tom Shakespeare podejmuje w pre-
zentowanym tutaj tekście (Samoorganizacja osób niepełnosprawnych: nowy ruch społeczny?) 
próbę refleksji na temat niepełnosprawności i aktywizmu osób z niepełnosprawnościami 
w odniesieniu do innych ruchów społecznych na rzecz praw obywatelskich i praw mniej-
szości – ruchu osób czarnoskórych, gejów, lesbijek, ruchów feministycznych. 

Po latach, z perspektywy czasu, badacz wskazuje, że największą siłą społecznego modelu 
była jego polityczna skuteczność w budowaniu ruchu osób z niepełnosprawnościami. 
Model ten był też według niego skuteczny jako narzędzie w walce o  zmianę społeczną, 
dzięki jasnemu wskazaniu źródła problemów, z jakimi borykają się osoby z niepełno-
sprawnościami, czyli mechanizmów społecznej opresji i wykluczenia. Okazał się również 
efektywny z perspektywy psychologicznej, wzmacniając poczucie wartości osób z nie-
pełnosprawnościami i budując pozytywne znaczenie tożsamości zbiorowej2. 

Z drugiej strony Shakespeare wskazuje także na słabości (przede wszystkim teoretyczne) 
tego nurtu, które z pewnego oddalenia i w kontekście nowych perspektyw wypracowa-
nych w ramach studiów nad niepełnosprawnością stają się wyraźne. Do najważniej-
szych zalicza zbyt radykalne oddzielenie kwestii niepełnosprawności od uszkodzenia 
(impairment). Choć pozwoliło ono skutecznie formułować postulaty polityczne, to jedno-
cześnie zepchnęło w cień indywidualne doświadczenie, kwestie związane z ucieleśnie-
niem, kategorie, takie jak ból czy słabość, które wpływają znacząco na doświadczenie 
niepełnosprawności i nie dają się całkowicie odizolować od czynników społecznych. 
Inną słabością tego nurtu jest jego skupienie na kwestii niepełnosprawności fizycznej, 

2     Zob. T. Shakespeare, The Social Model of Disability, w: The Disability Studies Reader (Second edition), red. 
L. J. Davis, Routledge, Taylor & Francis Group, Nowy Jork 2006, s. 199.
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prowadzące do pewnych uproszczeń w formułowaniu postulatów znoszenia barier spo-
łecznych i nieuwzględniania przy tym różnorodności często niewspółmiernych potrzeb 
osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami3. 

Wydaje się jednak, że krytyka podejmowana z akademickiej perspektywy możliwa jest 
dopiero dzięki przyswojeniu i dogłębnemu przemyśleniu założeń tego nurtu, którego 
niewątpliwą siłą było zapoczątkowanie konkretnej zmiany społecznej. Przyglądając się 
mu z dzisiejszego punktu widzenia, pragniemy zainicjować dyskusję nad istotą ruchu 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, uwzględniającą namysł nad świadomym bu-
dowaniem  historycznych kontekstów strategii społecznego, kulturowego, socjalnego, 
ekonomicznego uniezależniania się osób z niepełnosprawnościami i zyskiwania przez 
nie większej kontroli nad własnym życiem. 

Niezwykle cenne, szczególnie w kontekście wysuwanych przez protestujących w pol-
skim sejmie postulatów dotyczących zwiększenia świadczeń socjalnych dla osób z nie-
pełnosprawnościami i ich opiekunów, są tu te zapisy Statutu UPIAS, jak i te fragmenty 
rozmowy między UPIAS i Disability Alliance, które wysuwają kwestie ekonomiczne 
na pierwsze miejsce. Widać tu wyraźnie świadomość brytyjskich aktywistów, że bie-
da doświadczana przez osoby z niepełnosprawnościami jest zjawiskiem systemowym, 
spowodowanym przez instytucje i urządzenia kapitalistyczne. Brak dostępu do pracy, 
ale też brak możliwości wykonywania pracy godnej: odpowiadającej umiejętnościom 
i kwalifikacjom, uwzględniającej niepełnosprawność i godnie wynagradzanej, podtrzy-
muje prekarny status społeczny i ekonomiczny osób z niepełnosprawnościami. Sytuacja 
ta powoduje wzrost znaczenia instytucji charytatywnych, jak też społecznych strategii 
i postaw charytatywnych, których celem nie jest systemowe uniezależnienie się osób 
z niepełnosprawnościami i zyskanie przez nie kontroli nad własnym życiem, a podtrzy-
manie ich zależności i wdzięczności. 

W Polsce, w której setki milionów złotych przeznacza się na przygotowanie osób z nie-
pełnosprawnościami do pracy, której nigdy nie będą wykonywać, przy jednoczesnym 
braku strategii kompleksowego dostosowania rynku pracy do możliwości osób z nie-
pełnosprawnościami, kwestia ta wydaje się kluczowa. Znaczące instytucje państwowe 
zajmujące się w Polsce rehabilitacją społeczną, obracające milionowymi budżetami, 
wciąż decydują w tych kwestiach za osoby z niepełnosprawnościami, a nie w realnym 
i upodmiotawiającym porozumieniu z nimi. W tym kontekście szczególnie ważne jest 
przywołanie rozmowy sprzed ponad 40 lat, odbytej między członkami UPIAS a członka-
mi Disability Alliance, w której to osoby z niepełnosprawnościami domagają się spraw-
stwa, w tym przede wszystkim realnego decydowania o polityce instytucji programo-
wo zajmujących się regulowaniem ich praw i możliwości. Pod tym względem w Polsce 
mamy przecież do czynienia ze skrajnie nierównym traktowaniem osób z niepełno-
sprawnościami (co wyraźnie pokazał przebieg protestu w Sejmie i brak poważnej debaty 

3     Zob. ibidem, s. 201.
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politycznej ze środowiskiem tych osób), a o ich potrzebach, prawach i możliwościach 
cały czas decydują osoby bez niepełnosprawności, czerpiąc też z tego tytułu realne eko-
nomiczne zyski. 

Teatr 21 w swoich działaniach artystycznych od dawna podejmuje refleksję dotyczącą 
emancypacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Pesach można postrzegać jako 
artystyczną prefigurację protestu, który kilkanaście miesięcy później odbył się w Sejmie. 
Było to (po Klaunach, czyli o rodzinie) pierwsze publiczne podjęcie przez zespół dyskusji 
o prawie osób z niepełnosprawnościami do posiadania praw, w tym prawa do godności 
i wolności. 

Moment, kiedy dyskusja ta przenosi się w sferę publiczną, wydaje się nam niezwykle 
ważny. Naturalną konsekwencją naszego wcześniejszego zaangażowania i ostatnich 
wydarzeń w Sejmie, mających dla zespołu ogromne znaczenie, jest podjęcie próby arty-
stycznego zmierzenia się z politycznym i performatywnym wymiarem tej walki. 

Podjętym przez nas poszukiwaniom artystycznym towarzyszy (jak zwykle) praca badaw-
cza, koncentrująca się na pytaniu o strategie oporu i o rewolucję, która się nie odbyła. 
Tak właśnie brzmi tytuł nowego spektaklu Teatru 21: Rewolucja, której nie było. Pytanie, 
które on stawia jest w gruncie rzeczy pytaniem o skuteczność strategii oporu w sytu-
acji, gdy na scenie politycznej pojawiają się aktorzy z niepełnosprawnością. Chodzi tu 
i o scenę sejmową, i o scenę teatralną. Niniejsza publikacja jest nie tyle odpowiedzią, co 
wyrazem palącej potrzeby stawiania tego typu pytań. Tak jak są nim wiersze i wypo-
wiedzi jednej z aktorek Teatru 21 – Barbary Lityńskiej, przyjmującej w spektaklu rolę 
poetki rewolucji. Towarzyszą one w naszej publikacji zdjęciom z prób – zamieszczamy 
je pomiędzy poszczególnymi rozdziałami. Osobną narrację wizualną stanowią również 
fotografie z archiwum Toma Olina, dokumentujące protesty osób z niepełnosprawno-
ściami podejmowane w Stanach Zjednoczonych. 

Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna
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15fot. Dagna Dąbrowiecka
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Barbara Lityńska

monolog

WIECZNE DZIECI

W ogóle nie można dogadać się z politykami. 

Nie zgadzam się na to, że mam inne prawa niż zdrowy człowiek. 

Nie zgadzam się na to, by nas traktowano jak wieczne dzieci. 

Tak jesteśmy odbierani w społeczeństwie. 

Wieczne dzieci. 

Niemające prawa dorosnąć. 

Jak to przekazać społeczeństwu? No jak? Jak to przekazać? 

Nie lubię, kiedy ludzie się ze mnie śmieją. 

W ogóle nie można dogadać się z politykami. 

Pytam się.

Jak to przekazać społeczeństwu? No jak?

Jak rozmawiać z politykami?

Nie da się dogadać z politykami. 

Oni nie czują tego, co czujemy my. 

Okropni są. Są okropni. Okropni są ci politycy. 

Myślą o swoim sukcesie i źle nam życzą. 

Kiedy byłam mała, moja mama wydawała tajną gazetę „As”. 

Była redaktorką. Działała w opozycji. 

To był okres stanu wojennego. 

Lata 80. 

Nic z tego nie pamiętam. 

Pamiętam tylko, że telefony były na podsłuchu. 

W centrali siedział taki knypek i podsłuchiwał wszystkie rozmowy. 

Kiedy mówiło się coś podejrzanego, on przerywał połączenie. 

Mój ojciec był działaczem KOR-u. 

Mój ojciec był politykiem. 

Przychodzili po niego do domu. 

Robili przeszukania. 

Raz powiedzieli do mnie, że mam im pokazać swoje zabawki. 

Miałam dużo lalek. 

Powiedzieli do mnie: „Pokaż nam dziecko swoje lalki”. 

Jestem Dzieckiem Opozycji. 
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Dzisiaj mam 46 lat.

Nie mam pojęcia, co dziś znaczy „opozycja”. 

Ugrupowania, które nie umieją się zgodzić między sobą. 

Wieczny targ...

Nie chce mi się, nic mi się nie chce. 

Boli mnie krzyż. 

Boli mnie głowa. 

Nic nie widzę. Mam zaćmę i stożek rogówki, który nie pozwala mi czytać.

Nie chce mi się wychodzić z domu. 

To znaczy chce mi się wychodzić z domu, ale nie chce mi się wstać. 

Osoby niepełnosprawne muszą walczyć o swój rozwój i harmonię swojego prywatnego życia. 

Politycy nie wiedzą, nie mają pojęcia, co to znaczy osoba niepełnosprawna. 

Dlatego nie pozwalają nam rozwijać się i marzyć o naszej przyszłości. 

Osoby niepełnosprawne mają prawo domagać się swoich praw w społeczeństwie. 

Nikt nie ma prawa odbierać nam wolności do wypowiadania naszych słów i uczuć. 

[Monolog Brabary Lityńskiej – aktorki Teatru 21 – powstał w czasie prób do spektaklu 

Rewolucja, której nie było]
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ADAPT ATTENDANT CARE MARCH, Atlanta, Georgia. October 1990. fot. Tom Olin
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W wywiadzie udzielonym przy okazji retrospektywnej wystawy swych prac, Tom Olin, 
jeden z najsłynniejszych fotografów zajmujących się dokumentowaniem działań ruchów 
na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, zwrócił uwagę na sprawczy i relacyjny 
aspekt fotografii w budowaniu więzi społecznych. Kiedy w 1985 roku jako 20-latek trafił 
do Los Angeles, gdzie w jednej ze szkół rozpoczął pracę jako asystent wspomagający 
osoby z niepełnosprawnościami, w Stanach Zjednoczonych coraz wyraźniej rozwijał 
się ruch na rzecz zniesienia barier architektonicznych i komunikacyjnych, uniemożli-
wiających znacznej grupie społecznej bycie integralną częścią społeczeństwa (UCLA). 
Olin, mając za sobą pracę asystenta medycznego i socjalnego, zdawał sobie sprawę 
z codziennych trudności, z którymi w przestrzeni publicznej muszą mierzyć się osoby 
z niepełnosprawnościami. Wiedział również, że z perspektywy osoby pełnosprawnej te 
wpisane we wspólnie zamieszkiwaną przestrzeń utrudnienia są niewidoczne dopóty, 
dopóki nie pojawi się w niej osoba z inną niż normatywna motoryką ciała, sposobem 
poruszania się i przemieszczania. Olin zauważył więc, że pojawienie się w przestrzeni 
publicznej osoby z niepełnosprawnością ujawnia opresyjny i wykluczający charakter 
urządzeń społecznych. Dzieje się tak za sprawą obecności, która do danego otoczenia 
nie pasuje, co więcej, która poprzez swe działanie, nakierowane na pokonanie trudności 
wpisanych w owo otoczenie, podważa przekonanie o jego publicznym, dostępnym cha-
rakterze. Zwykle jednak momenty rozpoznania opresyjnych i uniepełnosprawniających 
zasad regulujących naszą wspólną przestrzeń uchodzą społecznej uwadze. Na osoby 
z niepełnosprawnościami, szczególnie w sytuacjach, które można uznać za wyraz ich 
słabości czy bezradności, nie patrzy się, unika się konfrontacji z nimi, a unik ten jest 
reakcją wyuczoną, nabytą w trakcie socjalizacji. 

Justyna Lipko-Konieczna

SKUTECZNOŚĆ

OBRAZÓW
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Fotografia stanowi zdaniem artysty swoiste remedium na tę taktykę uniku, zatrzymuje 
bowiem w kadrze odstający od oczekiwań obraz i zaprasza odbiorcę do rozpoznania 
w nim jego własnych strategii poznawczych, które każą mu zachować wobec tego, co 
widzi, dystans, ostrożność, dyskrecję – tak mówią przecież wpajane od dziecka zasady 
dobrego zachowania. Sprawczość fotografii polega zdaniem Olina na tym, że obraz od-
działuje na wyobraźnię widza od razu, przed obrazem nie możemy się obronić, chyba 
że zamkniemy oczy. Zwykle jednak, nawet jeśli je zamkniemy, i tak robimy to za późno, 
a obrazy, przed którymi chcielibyśmy się obronić, już w nas są, zadają nam pytania, rzu-
cają nam wyzwanie, każą nam przemyśleć, w którym miejscu jesteśmy jako jednostki 
i jako społeczeństwo, na kogo chcemy patrzeć, a kogo i czego nie chcemy oglądać. 

WHEELS OF JUSTICE MARCH, Washington, DC. March 12, 1990. fot. Tom Olin



23

CAPITOL CRAWL   Washington, D.C., Monday, March 12, 1990. fot. Tom Olin
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ADAPT APTA CONVENTION PROTEST, Montreal, Quebec, Canada. October 1988. fot. Tom Olin
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ADAPT APTA REGIONAL PROTEST, Sparks, Nevada. Spring 1989. fot. Tom Olin
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ADAPT BUS PROTEST, Dallas, Texas. January 1990. fot. Tom Olin
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Szok poznawczy to jedna z możliwych reakcji na obrazy, które do nas przemawiają. Inną 
reakcją jest ciekawość, chęć jej zaspokojenia i obawa z tym związana. Jeżeli bowiem 
przyjmujemy na co dzień, że nie wypada nam patrzeć na to, co odstaje od normatywnego 
zachowania, wyglądu, sposobu bycia i co łączymy często ze sferą czyjejś prywatności, to 
w relacji z obrazem sami przed sobą zostajemy wystawieni na widok, a spojrzenie odsła-
nia się jako gest kierowany ku innemu, lecz przecież także innemu w sobie, który patrzy. 

WALK OF SHAME CURB-CUT PROTEST, in front of Los Angeles, California. March 1988. fot. Tom Olin
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ADAPT APTA CONVENTION PROTEST, Los Angeles, California. October 1985.

ADAPT APTA CONVENTION PROTEST, Atlanta, Georgia. September 1989.

fot. Tom Olin

fot. Tom Olin
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ADAPT APTA CONVENTION PROTEST, Washington, DC. October 1984. fot. Tom Olin
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ADAPT APTA CONVENTION PROTEST, Montreal, Quebec, Canada. October 1988.

LAST ADAPT APTA BUS PROTEST BEFORE THE ADA, Memphis, Tennessee. May 20, 1990.

fot. Tom Olin

fot. Tom Olin
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Oglądanie zdjęć dokumentujących polityczną aktywność osób z niepełnosprawnościami 
może mieć emancypacyjny wymiar. Jedną z reakcji na jego pierwsze zdjęcia, wykonane 
spontanicznie podczas akcji protestacyjnej w Los Angeles w 1985 roku, Olin pamięta 
w szczególny sposób. Było to silne poruszenie jednego z uczniów na widok niekoń-
czącego się łańcucha osób jadących na wózkach przez ulice amerykańskiej metropolii. 
Chłopak sam też – jako jedyny w klasie – używał wózka. „Nie wiedziałem, że na świecie 
jest tyle osób poruszających się na wózkach” – powiedział, a słowa te były wyrazem 
nagłego rozpoznania, zyskania świadomości, że jest się częścią większej grupy, której 
istnienia się nie zakładało. Obraz grupy 50 osób jadących ulicami Los Angeles wzmocnił 
ucznia Olina, pozwolił mu zwizualizować sobie możliwość pomyślenia o społeczeństwie, 
w którym mógłby partycypować na równych prawach, pośród osób dzielących różne 
kondycje. Jednostki tworzące tę grupę, nazwaną potem przez dziennikarzy czasopisma 
„Time” „wojownikami na wózkach”, żyły na ogół w separacji, w oddzieleniu spowodo-
wanym barierami, których istnienie od nich nie zależało. Dokumentowane przez Olina 
wspólne bycie i zajmowanie przestrzeni, do której dotychczas nie przysługiwały prawa 
(na co wskazuje brak dostępności), dawało osobom z niepełnosprawnościami spoza 
wielkich miejskich metropolii poczucie, że zmiana jest realną możliwością. Wyrażana 
jest ona w tych obrazach. 

ADAPT APTA CONVENTION PROTEST, Washington, DC. October 1984. fot. Tom Olin
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W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób w ciągu ostatnich dwudziestu lat osoby 
niepełnosprawne wyłoniły się jako zwarta siła polityczna na całym świecie, a zwłaszcza 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ponieważ przyglądam się problemowi 
niepełnosprawności z perspektywy nowych ruchów społecznych, chciałbym zbadać im-
plikacje zachodzących zmian – fakt, iż w latach 90. XX wieku osoby niepełnosprawne 
działają same, we własnym imieniu. Pragnę także porównać ruch osób niepełnospraw-
nych z ruchem osób czarnoskórych, kobiet, gejów i lesbijek pod względem samodziel-
ności, rozpoznawalności i środków finansowych. Postawię tezę, że teoria nowego ruchu 
społecznego, aczkolwiek użyteczna w analizie ruchu ekologicznego, postmaterializmu 
i nacjonalizmu w jego różnych wariantach, nie jest w stanie w pełni uchwycić istoty 
polityki wyzwolenia.

W ostatnich dekadach kwestia niepełnosprawności stała się przedmiotem sporów, za-
równo na arenie politycznej, na której działały organizacje osób niepełnosprawnych, 
jak i w debacie akademickiej. Polityczne interwencje skupiły się na kwestiach dyskry-
minacji i segregacji; przekroczywszy tradycyjne obszary zainteresowań, czyli kwestie 
opieki medycznej i społecznej, skoncentrowano się na prawie antydyskryminacyjnym, 
roli działalności charytatywnej i kulturalnej, segregacji w środkach transportu i systemie 
edukacji, a także wprowadzeniu zmian, mających na celu zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych (ośrodki niezależnego życia). Tymczasem debata akademic-
ka rozwinęła pojęcie modelu społecznego, zainicjowanego w ramach Związku Niepeł-
nosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji [UPIAS – Union of Physically Impaired 
Against Segregation], a zarazem stała się sceną konfliktu między badaczami z niepeł-
nosprawnościami i bez niepełnosprawności.

Tom Shakespeare

Streszczenie

Wstęp

SAMOORGANIZACJA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

NOWY RUCH SPOŁECZNY?



34

Istotne jest, by rozważać zachodzące zmiany jako przejaw konfrontacji teorii z prak-
tyką. Jako że dotąd pierwszeństwo przyznawano urzeczywistnianiu zmian, na dalszy 
plan schodziło rozważanie natury ruchu, zarówno w aspekcie historycznym, jak i poli-
tycznym, a także znaczenie nowych definicji niepełnosprawności dla tożsamości osób 
niepełnosprawnych. Niniejszy artykuł ma być przyczynkiem do samoświadomości ana-
litycznej przy użyciu istniejących teorii socjologicznych o nowych ruchach społecznych.

Powstało kilka studiów empirycznych historii ruchu osób niepełnosprawnych, zarów-
no autorów brytyjskich, jak i zagranicznych1. To dobry początek. Pozycje te zawierają 
jednak jedynie zwięzłe opisy i nie przywiązują wiele wagi do czynników, które pomogły 
pogłębić świadomość osób niepełnosprawnych. Zamiast powtarzać to, co już napisano, 
chciałbym raczej wskazać podobieństwa i różnice między ruchem osób niepełnospraw-
nych w Wielkiej Brytanii i Stanach a kampaniami innych, walczących o wyzwolenie 
grup; następnie umieszczę niepełnosprawność w kontekście teorii nowego ruchu spo-
łecznego. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zachodzą istotne różnice między ruchem osób 
niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii i Stanach. Jak wiadomo, Stany mają inną trady-
cję protestów i reform społecznych niż Wielka Brytania i większa część Europy Zachod-
niej. Brak rozwiniętego państwa opiekuńczego, silny i zagwarantowany w konstytucji 
nacisk na prawa jednostki, w pełni rozwinięta gospodarka rynkowa i duch rywalizacji, 
faktyczny brak kolektywizmu i zorganizowanego ruchu robotniczego – wszystko to są 
czynniki wyjaśniające różnice w rozwoju ruchu osób niepełnosprawnych w Stanach.

Jednym z głównych źródeł inspiracji dla ruchu w USA był ruch na rzecz praw obywatel-
skich2 i ruch na rzecz praw kobiet w końcu lat 60. Innym impulsem były wszechobecne 
okaleczenia wyniesione z wojny w Wietnamie i wzrost liczby młodych osób niepełno-
sprawnych. W Ameryce Północnej ruch w dużej mierze wyrósł z tradycji ochrony praw 
konsumenta i samopomocy, na które kładzie się nacisk na przykład w ośrodkach re-
habilitacji dla osób niepełnosprawnych. To bardzo amerykańska tradycja samodziel-
ności i praw jednostki. Amerykanie kładą nacisk na prawa konsumenta, podczas gdy 
Brytyjczycy skupiają się na prawach politycznych i zaangażowaniu demokratycznym, 
a nie na rynku. W Stanach kampanie na rzecz osób niepełnosprawnych koncentrują 
się na likwidowaniu barier oddzielających ludzi niepełnosprawnych od szeroko poję-
tego społeczeństwa, na żądaniu rozciągnięcia na nich – jako grupę – istniejących praw 
społecznych. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, chociaż istnieje (i zwiększa się) nacisk na 
prawa obywatelskie, zdecydowanie odrzuca się pojęcie społecznej normalności i dąży się 
do zmiany strukturalnej systemu, który stworzył kategorię niepełnosprawności.

1    Zob. M. Pagel, On Our Own Behalf: an introduction to the self-organization of disabled people, GMCDP Publica-
tions, Manchester 1988; D. Driedger, The Last Civil Rights Movement: disabled people’s international, Hurst & 
Co, Londyn 1989.

2    Chodzi tutaj o ruch społeczny dążący w latach 50. i 60. do zniesienia segregacji rasowej w Stanach Zjedno-
czonych (przyp. red.).

Niepełnosprawność a bezpośrednie działanie
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W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Ameryce Północnej, bezpośrednie działanie – np. 
kampania na rzecz dostępnego transportu [Campaign for Accessible Transport – CAT] 
czy kampania przeciw protekcjonalizmowi [Campaign against Patronage – CAP] – jest 
bardzo ważnym elementem ruchu osób niepełnosprawnych. W obu kampaniach ucieka-
no się do działań przyciągających uwagę, lecz kontrowersyjnych. Na przykład, podczas 
akcji na Oxford Street osoby niepełnosprawne na wózkach przypinały się łańcuchami 
do autobusów. Protestujący systematycznie zakłócali też przebieg telewizyjnych progra-
mów, podczas których prowadzono zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne (Telethon, 
Children in Need3). Tego typu akcje przypominają taktykę sufrażystek w latach poprze-
dzających wybuch I wojny światowej, a także walkę w latach 60. – wiadomo z niepo-
twierdzonych źródeł, że w Nowym Jorku w prekursorskim okresie użytkownicy wózków 
przy wsparciu Weather Underground4 podkładali dynamit pod wysokie krawężniki.

Ruch na rzecz praw obywatelskich okazał się znaczący w kolejnych kampaniach nie 
tylko ze względu na treść postulatów, ale również z uwagi na techniki i sposoby walki:

Kiedy tradycyjne, legalne sposoby zostały wyczerpane, osoby niepełnosprawne nauczyły 

się korzystać z innych sposobów protestu społecznego, takich jak demonstracje i strajk 

okupacyjny5. 

Jest to istotne nie tylko ze względu na osiągnięte efekty, przeprowadzenie konkretnych 
zmian i reform, lecz także dlatego, że konkretne działania podważają stereotypowy 
sposób postrzegania osób niepełnosprawnych, jednocześnie dodając sił i inspirując 
uczestników akcji. Z książki Aldona Morrisa o historii wczesnego ruchu na rzecz praw 
obywatelskich w USA wynika, że miał on dla osób czarnoskórych podwójne znaczenie:

Przede wszystkim, po raz pierwszy czarni masowo zmierzyli się z codzienną pracą grup 

i instytucji, które obarczali odpowiedzialnością za swój ucisk i zdołali skutecznie zakłó-

cić ich funkcjonowanie. Należy przy tym zwrócić uwagę na masowość i długotrwałość 

akcji ruchu na rzecz praw obywatelskich pomimo stosowania dotkliwych represji. Po 

drugie, po raz pierwszy w amerykańskiej historii masowo wykorzystali pokojowe spo-

soby walki o zmiany społeczne6. 

3    Telethon to nazwa akcji charytatywnej (będąca połączeniem słów „telewizja” i „maraton”) polegającej na 
zbieraniu funduszy na określone cele charytatywne poprzez wpłaty telefoniczne od widzów, którzy przez 
wiele godzin (do 2 dni) mogą śledzić program w telewizji. Children in Need to organizacja charytatywna 
BBC zbierająca fundusze na rzecz potrzebujących dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii, prowadząca rów-
nież akcje na wzór „telethonu”. Akcje wymierzone przeciwko tego typu programom miały na celu pokazanie, 
że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują raczej praw społecznych, a nie wsparcia odwołującego się do 
poczucia litości i współczucia widzów. Zob. również opis pracy Tony’ego Heatona na s. 53-55 (przyp. red.).

4    Amerykańska radykalna lewicowa organizacja bojówkowa utworzona w 1969 roku, wyrosła na fali sprzeci-
wu przeciwko wojnie wietnamskiej i imperialistycznej polityce Stanów Zjednoczonych.

5    G. DeJong, Defining and implementing the independent living concept, w: N. M. Crewe, I. K. Zola et. al., Independent 
Living for Physically Disabled People, Jossey-Bass, San Francisco 1983, s. 12.

6    A. D. Morris, The Origins of the Civil Rights Movement, Free Press, New York 1984, s. xi.
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Ten komentarz można odnieść przykładowo do demonstracji „Powstrzymać Telethon” 
[Stop Telethon] czy akcji przeciwko niedostępnemu transportowi. W tym drugim przy-
padku mamy do czynienia z rodzajem segregacji, nie tak bardzo odległym od segregacji 
rasowej w autobusach, której likwidacja była wszak jednym z pierwszych celów ruchu 
na rzecz praw obywatelskich:

Autobusy stały się pierwszym celem ruchu praw obywatelskich, ponieważ przedstawi-

ciele czarnej społeczności zaczęli postrzegać dyskryminację w korzystaniu z nich już nie 

jako swoją prywatną niedolę, lecz jako sprawę publiczną i wspólnego wroga7. 

Morris postrzega zorientowanie na bezpośrednie działanie jako nacisk na „tu” i „teraz”. 
Ta natychmiastowość wydaje się oczywista w świetle palącej konieczności obecnych 
zmagań osób niepełnosprawnych. Jenny Morris widzi ją w bezpośrednim działaniu na 
ulicach, które sprawia, że osoby bez niepełnosprawności muszą się zmierzyć ze swo-
imi stereotypowymi postawami. Pisała ona o poczuciu siły, które wzbudza tego rodzaju 
zbiorowe działanie:

Wyzwania, które stawialiśmy przed ludźmi i ich przekonaniami, były także źródłem 

mojego poczucia siły. Za każdym razem, gdy tłumaczyłam pełnosprawnym znajomym, 

dlaczego wybieram się na tego typu demonstrację, byłam w pełni świadoma, że dotykam 

źródeł naszego ucisku. Nawet gdy tylko krótko tłumaczyłam powody, ludziom odbierało 

mowę, bo musieli zmierzyć się z istotą swoich uprzedzeń8. 

Bezpośrednie działanie ma szereg ważnych aspektów. Po pierwsze, jest sposobem 
zwrócenia uwagi na instytucje i środowiska, które współtworzą niepełnosprawność – 
transport niedostępny dla osób niepełnosprawnych czy uwłaczające ich godności pro-
gramy telewizyjne. Po drugie, jest aktem jawnie politycznym, pokazującym, że niepełno-
sprawność jest funkcją relacji społecznych, a nie stanu zdrowia. Po trzecie, daje osobom 
niepełnosprawnym szansę zrobienia czegoś dla siebie, bez pomocy czy udziału ludzi 
sprawnych, zapowiadając tym samym żądania samodzielności, niezależności i praw. 
Ten proces daje uczestnikom siłę, poczucie solidarności, misji i zbiorowej mocy, które 
wzmacniają i rozwijają ruch.

Podczas wspomnianego wyżej protestu na Oxford Street i innych demonstracji poli-
cja nie wiedziała jak postępować z użytkownikami wózków i innymi osobami z fizycz-
ną niepełnosprawnością. Z kolei w sądzie przy Horseferry Road trzeba było przerwać 
postępowanie wobec uczestników protestu, gdyż… budynek sądu nie był dostępny dla 
osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju konsekwencje bezpośredniego działania dobrze 
pokazują, w jaki sposób styl i metoda protestu mogą wzmocnić sens i przesłanie całej 
kampanii.

7    Ibidem, s. 48.

8    J. Morris, Pride Against Prejudice, Women’s Press, Londyn 1991, s. 191.
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W potocznej opinii nie ma zgody na radykalizm w kwestiach niepełnosprawności, pa-
nuje bowiem przekonanie, że osoby niepełnosprawne są zadowolone ze swojej sytuacji. 
W okresie demonstracji na Oxford Street w artykule wstępnym „Timesa” z 29 września 
1990 roku pojawiła się sugestia, że wobec powszechnego współczucia wobec osób nie-
pełnosprawnych (w końcu każdego może to spotkać i nie jest to niczyja wina) demon-
stranci powinni uważać, by nie zrazić do siebie opinii publicznej:

Wojownicze nastawienie, nielegalne demonstracje i zakłócanie codziennego życia mia-

sta mogą poprawić samopoczucie niepełnosprawnych, ale w ostatecznym rozrachunku 

takie taktyki mogą zrazić opinię publiczną, której wsparcia niepełnosprawni potrzebują.

Oczywiście ta dość rozpowszechniona opinia wskazuje, że wielu ludzi nie zrozumiało 
jeszcze podstawowego żądania ruchu osób niepełnosprawnych, a mianowicie uznania 
faktu, iż niepełnosprawność [disability] nie jest wynikiem uszkodzenia [impairment], lecz 
relacji społecznych9. Z tego też powodu społeczeństwo nie tyle staje w obliczu odpowie-
dzialności wobec „niepełnosprawnych”, ile jest winne temu, że problem niepełnospraw-
ności zaistniał.

W nowym raporcie Instytutu Badań nad Polityką Publiczną [IPPR – Institute of Public 
Policy Research] – Równe prawa dla osób niepełnosprawnych: w sprawie nowych regulacji, 
Oliver i Barnes tak podsumowują rozwój sytuacji:

Rozwój samoorganizacji doprowadził do tego, że coraz więcej osób niepełnosprawnych 

przyjmuje wspólną polityczną tożsamość, co z kolei daje im pewność siebie. Osoby nie-

pełnosprawne już nie proszą o zmiany, lecz żądają ich. Dążąc do realizacji swoich po-

stulatów, są gotowe sięgnąć po całą gamę środków, łącznie z bezpośrednim działaniem 

i obywatelskim nieposłuszeństwem10. 

Te cechy ruchu osób niepełnosprawnych (wspólna tożsamość polityczna, stosowanie 
bezpośredniego działania) wskazują na istotne podobieństwa z innymi ruchami spo-
łecznymi. W 1976 roku Safilios-Rothschild zasugerowała: 

Być może nadeszła pora, by niepełnosprawni stworzyli ruch wzorowany na odnoszą-

cych przynajmniej cząstkowe sukcesy Ruchu na Rzecz Praw Obywatelskich czy Ruchu 

Kobiet11. 

9    Autor odwołuje się tutaj do definicyjnego rozróżnienia „uszkodzenia” [impairment] i „niepełnosprawności” 
[disability] wprowadzonego po raz pierwszy w tekście Podstawowe założenia na temat niepełnosprawności [Fun-
damental Principles of Disability] z 1976 roku, sformułowanym przez brytyjski Związek Niepełnosprawnych 
Fizycznie Przeciwko Segregacji [Union of the Physically Impaired Against Segregation – UPIAS], który za-
mieszczamy w tym tomie (s. 117). Zob. również C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, przeł. P. Morawski, 
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014, s. 18-21 (przyp. red.).

10    I. Bynoe, M. Oliver, C. Barnes, Equal Rights for Disabled People, IPPR, Londyn 1991, s. 12.

11    C. Safilios-Rothschild, Disabled persons’ self-definitions and their implications for rehabilitation, w: G. L. Al-
brecht, The Sociology of Physical Disability and Rehabilitation, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1976, 
s. 45.
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Każda walka o wyzwolenie była dziełem samych zainteresowanych, czy byli to czarno-
skórzy, geje czy kobiety:

W feminizmie najbardziej chyba uderzające jest to, że jest to ruch samych kobiet, a nie 

ruch na rzecz sprawy kobiet12. 

W kwestii przeprowadzenia zmian politycznych zainteresowani nie zdali się na profe-
sjonalny lobbing ani demokrację pośrednią. Historycznie rzecz ujmując, każda z tych 
grup wyborców była w ten lub inny sposób pozbawiona głosu – osoby czarnoskóre i ko-
biety całkowicie, podczas gdy pozostali byli jako wyborcy lekceważeni. Osoby niepełno-
sprawne także pozbawiano prawa głosu – kilku pisarzy zwracało uwagę na przeszkody 
stwarzane przy rejestrowaniu się wyborców i głosowaniu, nie mówiąc już o skutecznym 
politycznym uczestnictwie. Michael Oliver twierdzi, że konwencjonalnym partiom po-
litycznym nie udało się dotrzeć do osób niepełnosprawnych, które jako grupa w całości 
uległy marginalizacji. Rozwiązaniem stała się aktywność szeregowych członków ruchu, 
samoorganizacja, demokracja bezpośrednia i bezpośrednie działanie, nakłanianie do 
walki, odwoływanie się zarówno do emocji, jak i logicznej perswazji. W odniesieniu do 
pierwszej fali feminizmu Olive Banks przekonuje:

W tym czasie mężczyzn i kobiety pobudzały do walki nie tylko racjonalne argumenty, 

które wysuwali, ale również, a może zwłaszcza, emocje związane z samą walką13.

 
Były więc marsze organizowane przez ruch na rzecz praw obywatelskich, zamieszki 
w klubie Stonewall14, demonstracja w czasie wyborów miss świata, a w mniej odległej 
przeszłości demonstracje w Greenham Common15, „Powstrzymać Telethon” czy akcje 
grupy OutRage!16. Za wszystkimi tymi działaniami stała szeroka definicja polityki, za-
warta w klasycznym sloganie feministycznym „osobiste jest polityczne”.

Tożsamość i świadomość grupowa

Odwołałem się już wyżej do tożsamości opartej na niepełnosprawności w kontekście 
siły, jaką daje bezpośrednie działanie. Liczne teksty naukowe podejmują kwestię toż-
samości osób niepełnosprawnych, ale większość koncentruje się na ich „identyfikacji” 
poprzez badanie empiryczne lub kliniczne, definiując niepełnosprawność w kategoriach 
medycznych i z punktu widzenia ograniczeń funkcjonalnych. Ja natomiast definiuję 

12    O. Banks, Becoming a Feminist, Wheatsheaf, Brighton 1986, s. 106.

13    Ibidem, s. 40.

14    Klub gejowski w Nowym Jorku. W 1969 roku wybuchły tu zamieszki na tle dyskryminacji mniejszości sek-
sualnych (przyp. tłum).

15    Baza nuklearna NATO. W latach 80. i 90. miejsce Pokojowego Obozu Kobiet przeciwko zbrojeniom (przyp. 
tłum).

16    OutRage! walczyła o prawa społeczności LGBT (przyp. tłum).
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tożsamość – w sensie politycznym – jako przynależność do grupy uciskanej, do kultu-
rowej mniejszości.

Taki sposób identyfikacji wydaje się odwróceniem tego, co William Ryan nazwał „obar-
czaniem winą ofiary”, ponieważ polega na przekształcaniu prywatnych trosk w publicz-
ne krzywdy. Ofiara odrzuca etykietkę ofiary, skupiając uwagę na strukturalnych przy-
czynach wiktymizacji. W pewnym sensie jest to sabotaż stygmatyzacji – negatywna 
etykietka zostaje zamieniona na identyfikator będący powodem do dumy.

Podobne zjawisko zaobserwować można w najnowszym anglo-amerykańskim ruchu 
homoseksualistów i lesbijek, którzy przyjmują termin „queer”, wcześniej używany 
wobec nich obelżywie, by za jego pomocą mocniej się identyfikować, czuć dumę z tej 
tożsamości i odwoływać się do nowej tendencji bezpośredniego działania i walki poli-
tycznej. Analogicznie niepełnosprawni aktywiści i performerzy używali słowa „kaleka” 
w sposób, który brzmiałby obraźliwie w ustach osób bez niepełnosprawności. W obu 
przypadkach słowa odnoszą się do szerszego kontekstu – konstruowania tożsamości 
grupy wobec ucisku w oparciu o poczucie dumy poprzez walkę polityczną i kulturalną. 
Powodem do dumy jest natomiast pozytywne konstruowanie tożsamości – zarówno na 
poziomie osobistym, jak i zbiorowym, w obliczu przesądów i dyskryminacji.

Kluczem do takiego rozwoju wydarzeń jest fakt, że ludzie robią to sami dla siebie. Bry-
tyjska Rada Organizacji Osób Niepełnosprawnych [BCODP – British Council of Orga-
nisations of Disabled People] i podobne organizacje osób niepełnosprawnych zostały 
utworzone w geście sprzeciwu wobec organizacji charytatywnych i grup nacisku, które 
działały „na rzecz” osób niepełnosprawnych, w ich imieniu. BCODP twierdzi, że chodzi 
o działanie samych osób niepełnosprawnych, działanie o charakterze masowym, a nie 
elitarnym. Problem dychotomii występował też we wcześniejszych kampaniach. Na 
przykład Narodowe Stowarzyszenie na Rzecz Awansu Osób Kolorowych [National As-
sociation for the Advancement of Coloured People] było w początkowym okresie swojej 
historii organizacją zdominowaną przez ludzi białych, a jego siedziba mieściła się w USA. 
Z czasem ruchowi zaczęła przewodzić jednak Południowa Chrześcijańska Konferencja 
Przywódcza [SCLC – Southern Christian Leadership Conference], założona i kierowana 
przez osoby czarnoskóre, która z kolei z czasem oddała palmę pierwszeństwa bardziej 
radykalnym grupom walczącym z dyskryminacją rasową. We współczesnym brytyj-
skim ruchu gejowskim istnieje konflikt między strategiami politycznymi grup Stone-
wall i OutRage! O ile pierwsza jest elitarną grupą, która lobbuje za zmianami na górze 
(herbatka z Johnem Majorem), o tyle druga jest bardzie radykalna – dąży do uczestnic-
twa, bezpośredniego działania, próbując zmienić nie tylko prawo, ale też świadomość 
przeciętnych ludzi.

Pierwszy wniosek jest taki, że walka o wyzwolenie od dyskryminacji musi być prowa-
dzona i przewodzona przez przedstawicieli dyskryminowanej grupy, a drugi – że musi 
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obejmować jak najszersze działania i prowadzić do jak najszerszej mobilizacji, a nie je-
dynie do zmian w elitach czy zmian prawnych. Ma być rewolucją, a nie zamachem sta-
nu. Ethel Klein dokonuje rozróżnienia między zrozumieniem, jakie feministki okazują 
mężczyznom („abstrakcyjne ideologiczne zaangażowanie na rzecz równości”) i femini-
styczną świadomością kobiet („uwewnętrzniona polityczna pespektywa, wywiedziona 
z osobistego doświadczenia”):

…feministyczne poparcie wyrastające z abstrakcyjnego zaangażowania na rzecz sprawie-

dliwości społecznej i równości jest rozmyte – ma stosunkowo słaby i krótkoterminowy 

wpływ na polityczne wybory, których dokonują ludzie. Tymczasem poparcie wyrastające 

z osobistych doświadczeń i solidarności z innymi kobietami o podobnych doświadcze-

niach, ze świadomości feministycznej, staje się motorem czujnego zaangażowania na 

rzecz równości płci17. 

Tak więc kluczowe znaczenie ma utożsamienie się z uciskaną grupą i zorganizowanie się 
w celu dokonania zmian społecznych.

W Wielkiej Brytanii od samego początku wyraźnie uznano walkę za polityczną, podob-
nie jak stwierdzono, że powinni ją prowadzić „swoi” (co zresztą doprowadziło do podzia-
łu ruchu na UPIAS i Disability Alliance18). W Stanach istniała podobna świadomość, ale 
podejście do problemu było ostrożniejsze. Stąd ostrożny wniosek DeJonga:

Jednym z najtrudniejszych problemów ruchu w przyszłości będzie rola osób sprawnych. 

Niektórzy sądzą, że tylko osoby niepełnosprawne powinny pełnić w nim znaczące funk-

cje. Podobnie stało się w ruchu na rzecz praw obywatelskich – na pewnym etapie biali 

zostali poproszeni o ustąpienie z ról liderów w organizacjach walczących o prawa czar-

noskórych19. 

Irving Zola artykułuje to żądanie silniej:

Nie twierdzę, że nikt nie może nam pomóc ani nas zrozumieć. Uważam jednak, że po-

dobnie jak w przypadku kobiet i czarnoskórych, osiągnęliśmy punkt, w którym istotne 

jest ustalenie, dokąd zmierzamy20.

W kwestii udziału „swoich” w Wielkiej Brytanii ostatnie rozstrzygnięcia miały miejsce 
w 1992 roku na konferencji dotyczącej Badań nad Niepełnosprawnością, podczas której 
pełnosprawni badacze usłyszeli od osób niepełnosprawnych, że nie mają prawa badać 

17    E. Klein, Gender Politics, Harvard University Press, Cambridge, MA 1984, s. 7.

18    Zob. Podstawowe założenia na temat niepełnosprawności – podsumowanie dyskusji pomiędzy członkami 
UPIAS i Disability Alliance zamieszczone w niniejszej publikacji (przyp. red.).

19    G. DeJong, op. cit, s. 26.

20    I. K. Zola, Developing new self-images and interdependence, w: N. M. Crewe, I. K. Zola et. al., op. cit., s. 57.
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doświadczenia niepełnosprawności. Ta sytuacja pokazała, że nawet akademickie studia 
nad niepełnosprawnością odczuły skutki upolitycznienia ruchu.

Czy tak jest w istocie? Czy w imieniu osób niepełnosprawnych mogą mówić tylko inne 
niepełnosprawne osoby? Niepełnosprawność nie jest czynnikiem tak jednorodnym jak 
rasa czy płeć. Uszkodzenie wzroku, zahamowanie wzrostu czy uraz kręgosłupa to bardzo 
różne doświadczenia, na które istotny wpływ mają również okoliczności wystąpienia 
danego stanu, a dodatkowo czynniki takie jak rasa, klasa społeczna i płeć. Istotne jest 
więc, by nie ignorować różnic między poszczególnymi rodzajami uszkodzeń [impair-
ments] – w literaturze widoczna jest tendencja do bagatelizowania różnic i akcentowania 
jednoczącej roli ucisku. Z pewnością wszystkie osoby niepełnosprawne wspólnie zma-
gają się z wykluczeniem, przesądami i dyskryminacją, a znaczna większość z nich do-
świadcza również biedy. Ale poza wspólnymi doświadczeniami są też różnice. Czy zaha-
mowanie wzrostu pozwala mi skutecznie wypowiadać się w imieniu osób z porażeniem 
mózgowym lub uszkodzeniem wzroku? Mogę utożsamiać się z pewnymi podstawowymi 
doświadczeniami społecznymi, ale szczegóły są mi równie obce jak innym, niezależnie 
od tego, czy są niepełnosprawni, czy nie. Skoro osoba bez niepełnosprawności nie może 
opisać mojego doświadczenia ani wypowiadać się w moim imieniu, to czy ja mam pra-
wo opisać doświadczenie innego typu niepełnosprawności i wypowiadać się w imieniu 
osób nią dotkniętych? Czy to podważa albo postulat jedności osób niepełnosprawnych, 
albo stanowisko odbierające głos w tych sprawach osobom bez niepełnosprawności? Nie 
sądzę – najważniejszym, najbardziej immanentnym aspektem niepełnosprawności jest 
bowiem ucisk społeczny, gdy tymczasem kwestie tożsamości i wsparcia osób niepełno-
sprawnych są bardziej zagmatwane, niż to dotąd przedstawiano.

Decydującą kwestią dotyczącą tożsamości jest proces, w którym osoby posiadające ja-
kieś uszkodzenie [impairment] uznają siebie za niepełnosprawnych [disabled], skupiając 
się na ucisku społecznym, związanym z byciem niepełnosprawnym. Jesteśmy społecznie 
wtłaczani w określone schematy postrzegania niepełnosprawności, w oparciu o czynniki 
indywidualne i medyczne. Niepełnosprawność jest powszechnie postrzegana – zarów-
no przez osoby niepełnosprawne, jak i w pełni sprawne – jako indywidualna tragedia 
o podłożu medycznym.

Podobnie przedstawiają się doświadczenia innych marginalizowanych grup. Literatura 
marksistowska na przykład szeroko traktuje o „fałszywej świadomości”, za sprawą której 
proletariusze, zamiast rozpoznać prawdziwą naturę relacji społecznych odpowiedzial-
nych za ich bezsilność i alienację, próbują wyjaśnić je indywidualną sytuacją albo szu-
kają ucieczki w religii, nacjonalizmie lub innych ideologiach, powodujących podziały. 
Feministki używają terminów psychoanalitycznych w dyskusji nad „uwewnętrznioną 
opresją”, która każe kobietom przyjmować patriarchalny światopogląd, tym samym ak-
ceptując dyskryminację siebie i innych kobiet.
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Chciałbym się tu skupić na kształtowaniu się tożsamości poprzez budzenie się świado-
mości grupy, które prowadzi do powstania ruchów społecznych – zbiorowego działania 
politycznego zmarginalizowanych grup. Ethel Klein zwraca uwagę na to zagadnienie, 
dowodząc, że:

Sam fakt, iż ktoś ma ciężkie życie i należy do wykorzystywanej grupy społecznej, nie 

prowadzi jeszcze do napięć politycznych. Ludzie często bowiem winą za problemy obar-

czają samych siebie. Dopiero kiedy zauważą, że takie same problemy mają ludzie do nich 

podobni, że problemy dotykają całej grupy, są w stanie powiązać przyczynę swoich trosk 

z warunkami społecznymi, jak choćby dyskryminacją, i szukać rozwiązań politycznych21. 

Opierając się na swoich badaniach ruchu kobiet, Klein wyodrębnia trójfazowy proces 
kształtowania się politycznej świadomości. Pierwsza faza to afiliacja – przystąpienie do 
grupy, dzielenie jej zainteresowań. Druga faza to odrzucenie tradycyjnych definicji sta-
tusu tej grupy w społeczeństwie. W końcu, w trzeciej fazie

Problemy osobiste przeobrażają się w postulaty polityczne, kiedy jednostki szukają 

przyczyn niemożności przeżycia lub osiągnięcia godnego poziomu życia w instytucjach 

i nierówności społecznej, a nie w porażkach osobistych. Wtedy winią system22. 

Te trzy etapy są też wyraźnie widoczne w rozwoju ruchu osób niepełnosprawnych. 

Osobom z uszkodzeniem [impairment] może być jednak trudniej niż kobietom, osobom 
ciemnoskórym czy gejom zaakceptować swoją tożsamość jako niepełnosprawnych [di-
sabled], społecznie uciskanych. Ucisk wyraża się bowiem w pojęciach stosowanych w ra-
mach paternalistycznego wsparcia i działalności charytatywnej. Dominacja działaczy 
zawodowych jest tu niemal całkowita. Faktyczny element fizycznego uszkodzenia ogra-
nicza z kolei aktywność i przemawia za „naturalnym” wyjaśnieniem przyczyn niepeł-
nosprawności. Pracownicy opieki społecznej i zdrowotnej arbitralnie odseparowują od 
siebie niepełnosprawnych – oddzielają młodych od starych i osoby z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, które mimo to mają podobne doświadczenia społeczne – ograni-
czając tym samym ich szanse zjednoczenia się w walce politycznej.

Wymienione wyżej czynniki wyjaśniają kulisy funkcjonowania ruchu, którego wadą jest 
również to, że nie dociera on do wszystkich osób niepełnosprawnych. Jak się okazuje, 
w kształtowaniu pozytywnej tożsamości i świadomości grupowej nie udało mu się wy-
kroczyć poza środowisko względnie aktywnych i stosunkowo młodych przedstawicieli 
klasy średniej. Rzadko mówi się otwarcie o tym problemie – skoro krytycy z zewnątrz 
próbują podważyć znaczenie ruchu, trudniej zdobyć się na krytykę wewnętrzną. Większa 
otwartość w tej kwestii panuje w Stanach:

21     E. Klein, op. cit., s. 2.

22     Ibidem, s. 3.
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Szczególnie zwraca uwagę nieobecność w ruchu osób starszych ze znacznym fizycznym 

upośledzeniem, będącym wynikiem udaru bądź zmian degeneracyjnych. Choć filozofia 

ruchu uwzględnia starsze osoby niepełnosprawne, w praktyce zainteresowanie ruchu 

skupia się gdzie indziej23. 

Chociaż w Wielkiej Brytanii ruch jest bardziej reprezentatywny, to panuje podobna 
tendencja. Szala przechyla się na stronę ludzi młodych, mimo iż niepełnosprawnością 
dotknięte są znacznie częściej osoby starsze, zwłaszcza kobiety. Dopiero od niedawna 
w ruchu wyraźnie słychać głosy kobiet, a także niepełnosprawnych Azjatów i osób czar-
noskórych.

Problemy brytyjskiego ruchu z wyjściem poza trzon aktywistów tkwią częściowo w ba-
gatelizowaniu samego uszkodzenia [impairment], stanu fizycznego osób niepełnospraw-
nych. Zważywszy na fakt, iż większość niezaangażowanych politycznie osób niepełno-
sprawnych utożsamia się przede wszystkich z określonym uszkodzeniem fizycznym, 
ignorowanie tej okoliczności przez teoretyków walki jest przeszkodą na drodze rozwoju 
ruchu. Trzeba jednak przyznać, że najnowsze prace uzupełniają te braki24. Chcąc wzmoc-
nić tożsamość zbiorową, ruch osób niepełnosprawnych będzie musiał wypracować nowe 
podejście do kwestii uszkodzenia [impairment] i procesu uświadamiania osób niepeł-
nosprawnych. Czołową rolę odegrają tu kulturowe i artystyczne obrazy osób niepełno-
sprawnych, tworzone przez nie same, bowiem tylko z prowokujących obrazów, które nie 
stronią od sprzeczności, wyłonią się postępowe koncepcje.

Nowe ruchy społeczne 

W swoim studium tego zjawiska, najnowszej obsesji socjologów, Alan Scott tak definiuje 
ten termin:

Ruch społeczny jest zbiorowym aktorem, stworzonym przez jednostki, które sądzą, że 

łączą je wspólne interesy i – przynajmniej przez jakąś część ich społecznego istnienia – 

wspólna tożsamość. Tym, co odróżnia ruchy społeczne od innych aktorów zbiorowych, 

takich jak partie polityczne i grupy nacisku, jest odwołanie do masowej mobilizacji lub jej 

groźba. Masowa mobilizacja jest podstawowym źródłem sankcji społecznej i w niej tkwi 

siła ruchu. Od innych zbiorowości, na przykład stowarzyszeń i klubów działających na 

zasadzie dobrowolności, odróżnia je nastawienie na obronę lub doprowadzenie do zmian 

w społeczeństwie bądź zmiany pozycji grupy w społeczeństwie25. 

Dalej Scott omawia grupy, które jednoczy rasa, płeć, orientacja seksualna, walka o pokój 
lub ochrona środowiska; nie podejmuje tematu grup osób niepełnosprawnych. W istocie 

23    G. DeJong, op. cit., s. 6.

24    Zob. J. Morris, op. cit.; L. Crow, Renewing the social model of disability, Coalition 1992, s. 5-9; S. French, Dis-
ability, impairment or something in between?, w: J. Barton et al., Disabling Barriers: enabling environments, Sage, 
Londyn 1993.

25    A. Scott, Ideology and New Social Movements, Unwin Hyman, Londyn 1990, s. 6.
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żaden ważny teoretyk nie wspomina niepełnosprawności. Tylko Michael Oliver prze-
konuje, że ruch osób niepełnosprawnych jest nowym ruchem społecznym, ponieważ 
cechuje go usytuowanie na marginesie tradycyjnej polityki, powiązanie osobistego z po-
litycznym, krytyczna ocena społeczeństwa i postmaterializm.

Ważna jest tu przydawka „nowe”, ruchy te są bowiem postrzegane w opozycji do starych 
sił politycznych, głównie klas pracujących i ruchów socjalistycznych. Istnieje tendencja 
do bagatelizowania wszelkich elementów ciągłości, przy jednoczesnym akcentowaniu 
pęknięcia między tradycyjnymi formami protestu i „nowymi” zjawiskami. Wszystkie te 
„nowe” ruchy społeczne (wliczając w to ruch osób niepełnosprawnych) łączą pewne pod-
stawowe cechy wspólne – wszystkie powstały po II wojnie światowej, większość w la-
tach 60. lub później (nie należy jednak zapominać o aktywności sufrażystek z początku 
XX wieku, czy też Narodowej Ligi Niewidomych i Niepełnosprawnych [The National 
League of the Blind and Disabled]. Wykraczają one poza konwencjonalną aktywność 
partii politycznych czy związków zawodowych i – częściowo z tego powodu – odwo-
łują się do niekonwencjonalnych taktyk i form mobilizacji politycznej. Sięgają po tak 
popularne formy protestu jak marsze, demonstracje, blokady, bojkoty czy strajki oku-
pacyjne. Te techniki nie są jednak przecież całkiem nowe – masowość działań od stuleci 
cechowała powstania ludowe. Co więcej, wobec niemożności sięgnięcia po tradycyjne 
narzędzie walki, jakim jest strajk, techniki te są oczywistą alternatywą. Być może nie bez 
znaczenia są samoświadomość i konieczne do zorganizowania tego typu działań przy-
gotowania, które rzadko są spontaniczne, częściej uważnie planowane, żeby wpłynąć na 
media i inne czynniki opiniotwórcze.

Pomimo wszelkich powierzchownych podobieństw, łączących wszystkie te grupy na 
płaszczyźnie stosowanych taktyk – wśród nich wielu nawzajem od siebie zapożycza-
nych, by sprostać wymogom konkretnych sytuacji (na przykład ruch szkockich na-
cjonalistów korzystał z taktyk kampanii gejów i lesbijek działających pod auspicjami 
OutRage! w latach 90.) – istnieją znaczące powody, by kwestionować użycie pojemnego 
terminu „nowego ruchu społecznego”. Twierdzę, że termin ten zamazuje różnice między 
dwoma ważnymi, rozpowszechnionymi współcześnie typami walki: tendencją postma-
terialistyczną z jednej strony i ruchami wyzwoleńczymi z drugiej. Choć mogą one posłu-
giwać się tymi samymi technikami, a popierające je grupy społeczne mogą się częściowo 
pokrywać, istnieją między nimi fundamentalne różnice.

Oliver na przykład powtarza, że nowe ruchy społeczne, łącznie z ruchem osób niepełno-
sprawnych, cechuje przesunięcie w stronę wartości postmaterialistycznych. Ta koncep-
cja wywodzi się od autorów takich jak Inglehart, który przeciwstawił sobie historyczny 
kierunek rozwoju ruchów społecznych, na przykład ruchu robotniczego, i nowe tenden-
cje. Została zarysowana prosta opozycja między tradycyjnym żądaniem zwiększenia 
środków, czyli stanowiskiem materialistycznym i nowoczesną, postmaterialistyczną 
jednomyślnością w kwestii wartości:



45

O tym, czy dana jednostka opowie się za nowymi ruchami społecznymi, decyduje przede 

wszystkim poparcie dla wartości materialnych lub postmaterialistycznych26.

W badaniu, na podstawie którego wysunięto tezę o przesunięciu wartości, są rażące 
uproszczenia, wyniki nie przekonują, a cała kwestia została z pewnością wyolbrzymiona.
Opisana wyżej walka w większości dotyczy właśnie alokacji środków finansowych – ko-
biety, osoby czarnoskóre i osoby niepełnosprawne są szczególnie wrażliwe na punkcie 
eksploatacji ekonomicznej i ubóstwa. Feministki troszczą się o równą płacę, zmagają się 
z nierównością płci w miejscu pracy, dyskryminującym system świadczeń itp. Brytyjski 
ruch osób niepełnosprawnych kładzie nacisk na skierowanie większych środków finan-
sowych w stronę ludzi niepełnosprawnych, kwestionując tym samym kapitalistyczną 
logikę dystrybucji dóbr. Bardziej odpowiednia byłaby więc uwaga, że nowe ruchy spo-
łeczne koncentrują się na powiązaniach rynku i państwa opiekuńczego. Być może nie 
bez racji Claus Offe27 kładzie nacisk na te grupy, które pełnią marginalną rolę na ryn-
ku: kobiety pracujące jako pomoce domowe, osoby starsze, migrantów zarobkowych, 
niepełnosprawnych – grupy „pozbawiane wartości” (rozumianej jako wartość rynkowa) 
i peryferyjne. 

Drugi zarzut wobec teorii nowego ruchu społecznego kieruję wobec sugestii, widocz-
nych na przykład u Melucciego28, że ruch nie jest zainteresowany polityką ani procesami 
zachodzącymi w polityce, że jest skupiony na społeczeństwie obywatelskim, na kon-
troli informacji, a nie na produkcji. Ostatni punkt został wyżej obalony. Wcześniejsze 
ignorują walkę o prawa obywatelskie: o prawo głosu, o prawa gwarantowane w kodeksie 
rodzinnym (wiek wymagany do zawarcia małżeństwa, prawo do opieki nad dzieckiem) 
i, nade wszystko, o prawa społeczne. Najdobitniejszym tego przykładem jest nasilająca 
się w Wielkiej Brytanii walka o prawo antydyskryminacyjne. Wydaje się, że kluczowa 
jest kwestia, którą podkreśla Offe:

Opozycja przebiega nie między starymi i nowymi wartościami, ale między sprzecznymi 

poglądami w kwestii, do jakiego stopnia zostały wcielone w życie różne elementy no-

woczesnych wartości29.

Ruch kobiet, osób czarnoskórych i osób niepełnosprawnych pokazał, że te grupy nie 
skorzystały z powojennej poprawy warunków życia i praw społecznych. Wskazał też na 
istniejące nadal nierówności w dostępie do władzy politycznej i ekonomicznej. Myli się 
więc Brand, cytując Klandermansa i twierdząc, że: 

26    R. Inglehart, Values, ideology and cognitive mobilisations in new social movements, w: R. J. Dalton, M. Kuechler, 
Challenging the Political Order, Polity Press, Cambridge 1990, s. 64.

27    Zob. C. Offe, Challenging the boundaries of institutional politics, w: C. S. Maier, Changing Boundaries of the Poli-
tical, Cambridge University Press, Cambridge 1987. 

28    Zob. A. Melucci, Nomads of the Present, red. J. Keane, P. Mier, Radius, Londyn 1989.

29    C. Offe, op. cit., s. 88.
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…nowe ruchy społeczne nie są zainteresowane dystrybucją, władzą ekonomiczną bądź 

polityczną30. 

Jednym z wyzwań stojących przed ruchami wyzwoleńczymi było poszerzenie definicji 
zagadnień politycznych – pokazanie, że relacje osobiste, rodzinne i społeczne są równie 
polityczne jak głosowanie i demokracja pośrednia. Jest więc oczywiste, że nie można 
mówić o braku zainteresowania polityką. Ponadto mówimy tu o grupach zepchniętych 
na margines życia politycznego – ich interesy nie pokrywają się z interesami korporacji 
ani nie są reprezentowane przez żadne partie polityczne – nie pozostaje im więc nic 
innego niż działać w ten sposób.

Inna rzekoma różnica między starymi i nowymi ruchami społecznymi dotyczy kwe-
stii interesów. Z brakiem troski o alokację środków finansowych wiąże się argument, 
że nowe ruchy nie walczą o zmianę swojej sytuacji ekonomicznej z powodu kłopotów 
osobistych, lecz w imię walki o wartości. Dalton przekonywał więc:

Aktywiści w nowych ruchach społecznych podchodzą emocjonalnie do sprawy, o którą 

walczą, ale te emocje bledną w porównaniu z prymitywną frustracją czy agresją, które 

prowadziły do wybuchu walk o jedzenie lub do buntu przeciwko nałożeniu podatków 

w XVIII wieku albo ruchów rewolucyjnych w następnym stuleciu. Co więcej, protestują-

cy studenci czy ekolodzy zazwyczaj nie wywodzą się ze środowisk zubożałych31.

Twierdzenie to może (lecz nie musi) trafnie opisywać sytuację postmaterialistycznego 
skrzydła nowych ruchów społecznych: grup proekologicznych czy pacyfistycznych, pro-
testujących przeciw zbrojeniom. W odniesieniu do ruchów wyzwoleńczych jest mniej 
adekwatny. Kobiety, osoby czarnoskóre, geje i osoby niepełnosprawne w oczywisty spo-
sób organizują się w obronie swoich interesów: byt społeczny i świadomość społeczna 
mają szansę iść w parze, dokładnie tak jak w marksistowskiej koncepcji proletariatu. 
Dalton i współautorzy nie mają racji, sugerując, że wyróżniającą cechą nowych ruchów 
społecznych jest brak wąskich, partykularnych interesów:

Nowych ruchów społecznych nie tworzą grupy upośledzone społecznie lub ekonomicz-

nie ani prześladowane mniejszości32. 

W terminie „interest group” kryje się dwuznaczność, która skupia w sobie istotne roz-
różnienie: z jednej strony ci, którzy naprawdę interesują się sprawą i są zaangażowa-
ni wobec wartości, a z drugiej ci, którzy mają interes, mogą coś zyskać33. W interesie 

30    K. W. Brand, Cyclical aspects of new social movements, w: R. J. Dalton, M. Kuechler, Challenging the Political 
Order, Polity Press, Cambridge 1990, s. 25.

31    R. J. Dalton et al., The challenge of new movements, w: R. J. Dalton, M. Kuechler, op. cit, s. 7.

32    Ibidem, s. 12.

33    Polski termin „grupa interesu” oddaje tylko drugie znaczenie (przyp. tłum).
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każdego leży pokój na świecie, przetrwanie naszej planety itd. Istnieje jednak zasadnicza 
różnica między tymi uniwersalnymi korzyściami i konkretnymi osobistymi korzyściami, 
uwarunkowanymi społecznie w aspekcie płci, rasy itp. Trzeba więc wyraźnie odróżnić 
interesy wynikające z subiektywnych preferencji i interesy w rozumieniu obiektywnej 
kategorii społecznej.

Alan Cawson rozróżnia grupy nacisku o charakterze socjalnym i tradycyjne grupy inte-
resu, na przykład związki zawodowe i związki pracodawców. Te ostatnie zawdzięczają 
swoje istnienie wspólnym powiązaniom z kapitałem i roli, którą pełnią w zarządzaniu 
siłą roboczą. Zawdzięczają im władzę ekonomiczną i wpływy. Tak jak dwoistość istnieje 
w ekonomii (konkurencja i monopol), tak istnieje w polityce: z jednej strony są interesy 
korporacji, a z drugiej pluralistyczny świat rywalizujących ze sobą grup interesu.

Rywalizujące ze sobą grupy tworzą się na zasadzie dobrowolności, podczas gdy korpo-

racyjne grupy interesu składają się z osób zajmujących taką samą pozycję w socjoeko-

nomicznej strukturze społeczeństwa34. 

Społeczne grupy nacisku (np. Schronienie – Shelter, Ochrona Dzieci przed Ubóstwem – 
Child Poverty Action Group: CPAG), reprezentujące interesy beneficjentów państwa 
opiekuńczego nie mają takiej mocy sprawczej jak korporacyjne grupy interesu:

Nie mają dźwigni finansowej, której mogłyby użyć w płaszczyźnie społeczno-ekono-

micznej. Nie mają siły przebicia, ponieważ reprezentowane przez te grupy osoby nie 

należą do klasy ekonomicznie produktywnej, których przychylność jest niezbędnym 

warunkiem sukcesu w polityce35. 

Tę dychotomię należałoby rozszerzyć, tak by obejmowała ona dokonane wyżej roz-
różnienie między dwiema formami rywalizujących ze sobą grup interesu. W dziedzinie 
niepełnosprawności oznaczałoby to odróżnienie Grupy ds. Świadczeń z Tytułu Niepeł-
nosprawności [DIG – Disablement Income Group] i Sojuszu ds. Niepełnosprawności 
[AL – the Disability Alliance] od Brytyjskiej Rady Organizacji Osób Niepełnosprawnych 
[BCODP]. Wszystkie są rywalizującymi grupami interesów, ale te pierwsze nie są repre-
zentatywne (nie tworzą ich sami niepełnosprawni), chociaż pozyskują znaczne fundusze 
i mają wpływ na politykę rządu, która jest z nimi konsultowana.

Wiele spośród tych organizacji, które przez wiele lat działały zarówno jako organizacje 

charytatywne, jak i grupy nacisku, stworzyło bliskie relacje robocze z decydentami po-

litycznymi. Daje im to dużą wiarygodność, lecz stosunkowo małą władzę36. 

34    A. Cawson, Corporatism and Welfare, Heinemann, Londyn 1982, s. 38.

35    Ibidem, s. 43.

36    C. Barnes, Disabled People in Britain and Discrimination, Hurst & Co., Londyn 1991, s. 218.
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Z ich rolą kontrastują wyłączone, lecz reprezentatywne grupy nacisku, które są gru-
pami interesu sensu stricto i balansują na granicy korporacyjnych i konkurencyjnych 
sektorów. Uciekają się one do taktyki nowych ruchów społecznych, żeby doprowadzić 
do zmian politycznych i społecznych.

Frank Wilson rozróżnia korporacyjne i pluralistyczne formy uprawiania polityki – jest to 
rozróżnienie podobne do przeprowadzonego powyżej między DIG/DA/RADAR i BCODP:

Organizacje z ustaloną pozycją starają się utrwalić swój monopol albo wchłaniając nowe 

ugrupowania, albo energicznie walcząc z nowymi organizacjami, które roszczą sobie 

prawo do reprezentowania tych samych interesów. Rząd często subsydiuje organizacje 

cieszące się już pewnymi przywilejami i odmawia funduszy działającym nieoficjalnie37. 

Oliver wskazał, że organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych są stukrot-
nie liczniejsze od tych, które tworzą same osoby niepełnosprawne i że otrzymują one 
znacznie większe fundusze. Dalej Oliver omawia rolę, jaką pełnią te „oficjalne” grupy 
w opracowywaniu i realizacji polityki rządu (analogiczną do roli DIG w zarządzaniu 
niezależnymi funduszami). Grupy spoza systemu pozostają natomiast w sytuacji „plu-
ralizmu resztek”.

Sfrustrowane niemożnością zwrócenia uwagi decydentów politycznych na swoje pro-

blemy, grupy spoza sytemu uciekają się do metod niekonwencjonalnych, takich jak de-

monstracje, bojkot, strajki, również okupacyjne, a nawet do użycia przemocy. Celem jest 

zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów38. 

Teraz chciałbym przejść od krytyki teorii nowego ruchu społecznego do omówienia tych 
kwestii, które jasno odnoszą się do ruchu osób niepełnosprawnych. Alan Scott suge-
ruje, że kluczową cechą nowych ruchów społecznych jest nacisk na samodzielność na 
poziomie osobistym (świadomość, osobista siła) wbrew ograniczeniom wolności – „sa-
modzielność walki”:

Należy pozwolić, żeby ruch i jego przedstawiciele bronili tego, w co wierzą, bez prze-

szkód ze strony innych organizacji i bez podporządkowywania swoich postulatów ze-

wnętrznym priorytetom39. 

Kwestia samodzielności pojawia się też w jednym z ostatnich testów Davida Hel-
da (1987), który sugeruje, że to pojęcie może zjednoczyć nową lewicę z nową prawicą 
w nową, radykalną demokrację. Podobnie twierdzi Carl Boggs:

37  F. L. Wilson, Neo-corporatism and the rise of new social movements, w:  R. J. Dalton, M. Kuechler, op. cit., s. 69.

38  Ibidem, s. 71.

39    A. Scott, Ideology and New Social Movements, Unwin Hyman, Londyn 1990, s. 20.
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Tym, co wyłania się z lokalnych ruchów, są ogólne zarysy radykalnej demokracji, opartej 

na głębszej koncepcji politycznego zaangażowania40. 

Z pewnością ruch osób niepełnosprawnych stanowi przykład pojęcia samodzielności, 
które opisuje Scott. U Colina Barnesa pojawiają się echa twierdzeń Scotta i być może 
Helda:

W ciągu lat 80. BCODP i jej organizacje członkowskie wyszły z szeregiem inicjatyw po-

litycznych, które, po wdrożeniu, przyniosą korzyści nie tylko im samym, ale całej spo-

łeczności osób niepełnosprawnych. Trzeba zauważyć, że zawdzięczają one równie wiele 

ideologiom politycznym prawicy, jak i lewicy. Należy tu wymienić uwolnienie osób nie-

pełnosprawnych od niepotrzebnej i kosztownej biurokracji, umożliwienie im życia z pra-

cy zarobkowej zamiast życia na koszt państwa, jak również osiągnięcia samodzielności 

osobistej w stopniu porównywalnym z ich pełnosprawnymi rówieśnikami i sąsiadami 

oraz wzmocnienie ich potencjału konsumenckiego41. 

Główne wartości ruchu osób niepełnosprawnych to samodzielność, integracja i niezależ-
ność. Zagadnienia takie jak amerykańska perspektywa konsumencka, ruch Niezależnego 
Życia czy kultura niepełnosprawności [disability culture] są odzwierciedleniem zaintere-
sowań szeregowych członków i skrajnych liberałów. Te tendencje do pewnego stopnia 
odzwierciedla też komentarz teoretyka nowego ruchu społecznego, Branda:

Nowe ruchy społeczne domagają się nie tylko rozszerzenia form politycznego udziału 

w demokracji bezpośredniej, ale również rozszerzenia możliwości samoorganizacji spo-

łecznej. Pluralizm kulturowy ruchów i nacisk, który kładą na samodzielność, sugerują 

również wielowektorowość integracji politycznej, z której wynika bardziej elastyczne 

podejście do norm kulturowych i zmieniających się stylów życia42. 

W tej walce istotne są sposób organizacji i prowadzenia kampanii:

Organizacja ruchu nie jest instrumentem potrzebnym do osiągnięcia celu, lecz celem 

samym w sobie. Ponieważ działanie zbiorowe skupia się na kodach kulturowych, forma 

ruchu sama w sobie jest przesłaniem, symbolicznym wyzwaniem wobec dominujących 

kodów43. 

Chociaż nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi do elementu semiotycznego, samo-
organizacja osób niepełnosprawnych ewidentnie stanowi wyzwanie wobec mitu o ich 
bierności i ich uprzedmiotowienia. Osoby niepełnosprawne, podobnie jak dzieci, ma być 

40     C. Boggs, Social Movements and Political Power, Temple University Press, Philadelphia, PA 1986, s. 49.

41     C. Barnes, op. cit., s. 224.

42     K. W. Brand, op. cit., s. 27. 

43     A. Melucci, op. cit., s. 60.
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widać, ale nie słychać. Mają być wdzięczne i nie powinny unosić się gniewem; powinny 
być pokorne, a nie dumne. Rzucając wyzwanie wszystkim tym uprzedzeniom i dyskry-
minacyjnym ideologiom i dążąc do osiągnięcia celów politycznych, ruch czyni codzienne 
postępy. Jak pisze Melucci:

Działacze mobilizują się, żeby odzyskać kontrolę nad swoim działaniem. Próbują żą-

dać prawa zdefiniowania samych siebie wbrew kryteriom identyfikacji stworzonym 

przez anonimową siłę i wbrew systemom regulacji, które przenikają sferę „wewnętrznej 

natury”44. 

Brytyjczycy skupiają się na terminologii, a ich model społeczny spełnia oczekiwania Me-
lucciego – odrzucają identyfikację niepełnosprawności w oparciu o kryteria medyczne 
na rzecz nowej analizy strukturalnej.

Trzecią cechą ruchu osób niepełnosprawnych, której echa pojawiają się w analizie Me-
lucciego, jest wyeksponowanie ukrytych opresyjnych ideologii i relacji społecznych – to, 
co wydawało się altruistyczną życzliwością, jest przedstawione jako paternalistyczna 
dominacja. Organizacje charytatywne zostają zidentyfikowane jako krzewiciele opre-
syjnych ideologii, a pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej przedstawieni jako 
niewrażliwi, apodyktyczni i protekcjonalni. Pod maską troski i opieki toczy się realna 
walka o władzę:

Współczesne konflikty ujawniają władzę, która kryje się za racjonalnością procedur ad-

ministracyjnych i organizacyjnych, a także show-biznesowe kulisy polityki45. 

W ten sposób rzuca się wyzwanie nie tylko centralnym strukturom i instytucjom, ale też 
codzienności i relacjom na poziomie „molekularnym”. 

Wracając do prefiguratywnej natury większości nowych ruchów społecznych, Melucci 
cytuje McLuhana: „środek przekazu sam jest przekazem”. Można tu zarysować paralelę 
z leninowską koncepcją świadomości. Świadomość społeczna wzrosła i rozwinęła się 
wraz z mobilizacją do działania i udziałem w akcjach masowych. Tak jak w maoizmie 
rewolucja jest procesem edukacji.

Wnioski

Mobilizacja ruchu społecznego wokół problemu niepełnosprawności jest istotna dla 
samych osób niepełnosprawnych, ale też dla konceptualizacji niepełnosprawności. 
Samoorganizacja i bezpośrednie działanie stanowią wyzwanie dla dominujących 
stereotypów bezsilności i uprzedmiotowienia; są równie istotne dla formowania się 

44     Ibidem, s. 61.

45     Ibidem, s. 76.
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tożsamości osób niepełnosprawnych, jak i dla przełamywania stereotypów i likwido-
wania dyskryminacji. Czyniąc z osobistych problemów kwestie publiczne, osoby nie-
pełnosprawne potwierdzają znaczenie i zasadność swojej tożsamości, nie zgadzając się 
przy tym ani na panującą ogólnie tendencję do ich wiktymizacji, ani na utratę własnej 
indywidualności. Krótko mówiąc, chodzi o rozwój indywidualizmu poprzez solidarność 
ruchu masowego. Natomiast teoria nowego ruchu społecznego bezzasadnie łączy różne 
zjawiska polityczne i przywiązuje nadmierną wagę do ich nowatorskiego charakteru.

przeł. Agata Zawrzykraj

Oryginał: Tom Shakespeare, Disabled People’s Self-organisation: a new social movement?, „Disability, 

Handicap and Society” 1993, vol. 8, nr 3, s. 249-263.
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Diorama Arts Centre, Londyn, 1992. 

Shaken Not Stirred [Wstrząśnięty nie poruszony] to performans protestacyjny, który odbył się podczas 

konferencji prasowej mającej na celu rejestrację sprzeciwu osób z niepełnosprawnościami wobec akcji 

charytatywnej Teleton, organizowanej przez komercyjną stację telewizyjną ITV. Zorganizowała ona trzy 

Teletony: w 1988, 1990 i 1992 roku, a każdy z nich angażował całą sieć przez ponad 24 godziny i dopro-

wadził do pozyskania wielu milionów funtów za sprawą darowizn przekazywanych dzięki połączeniom 

telefonicznym. Przed Teletonem z 1992 roku ponad osiemdziesiąt grup działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami utworzyło parasolową organizację „Block Telethon” [Stop Teleton]. Głów-

nym impulsem do podjęcia protestu było przekonanie, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują 

praw socjalnych, a nie dobroczynności.

fot. Elspeth Morrison 1992

Opis pracy Tony’ego Heatona

SHAKEN NOT STIRRED
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fot. Sara Dziadik 2013
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„Gniew protestujących wzbudzał przede wszystkim wykorzystywany przez telewizję 
mechanizm voyeurystyczny: im bardziej osoby z niepełnosprawnościami były przed-
stawiane jako potrzebujące i godne pożałowania, tym większe datki. W czasie przygo-
towań do Teletonu z 1992 r. prasa wyczuła siłę gniewu osób z niepełnosprawnościami 
i możliwość wybuchu (wzbudzających zainteresowanie) protestów. Dlatego konferencja 
prasowa «Block Telethon», zorganizowana w Dioramie przez London Disability Arts 
Forum, przyciągnęła wielu dziennikarzy telewizyjnych i prasowych. W centrum sali 
konferencyjnej znajdowała się rzeźba Tony’ego Heatona Shaken Not Stirred, składająca 
się z piramidy utworzonej z 1683 puszek do zbierania datków. Performans był krótką, 
wykorzystującą efekt zaskoczenia i szoku ingerencją w konferencję, jako że Heaton 
szybko wjechał do sali na swoim wózku inwalidzkim, trzymając protezę nogi obutą 
w glan. Rozbujawszy «nogę» nad głową, rzucił nią w piramidę, tak że puszki runęły na 
podłogę, a następnie natychmiast opuścił pomieszczenie. W artykule opublikowanym po 
wydarzeniu (magazyn «Versus», styczeń-kwiecień 1994), Heaton objaśnia formę swojej 
pracy, wskazując, że geometryczny projekt piramidy miał odzwierciedlać hierarchiczne 
struktury organizacji charytatywnych (prowadzonych przez osoby bez niepełnospraw-
ności). Co więcej, tytuł Shaken Not Stirred odzwierciedla zasadniczo powierzchowny akt 
łagodzenia czyjegoś poczucia winy / poczucia wyższości poprzez «dawanie» osobom 
z niepełnosprawnościami za sprawą działań o charakterze charytatywnym, a nie po-
przez sprawiedliwość społeczną i prawa. Heaton twierdzi, że typowy uczestnik / widz 
Teletonu nie jest poruszony do podjęcia żadnego sensownego działania, nawet jeśli jest 
on «wstrząśnięty» przez rzekomo przejmujące obrazy żebrzących i śliniących się kalek. 

Krótki film o performansie Heatona został pokazany na Channel 4, a jego zdjęcia zostały 
opublikowane w «The Observer» (12 lipca 1992). Około 2000 protestujących okrążyło 
budynek LWT [London Weekend Television] na South Bank podczas trwania Teletonu 
w 1992 roku, a kilkoro z nich przedostało się do studia, aby krzyczeć hasła: «Rights Not 
Charity» [Prawa nie charytatywność], «Piss On Pity» [Szczaj na litość] itp. przed prowa-
dzącym program Michaelem Aspelem. Teleton z 1992 r. w ITV był ostatnim”.

[Fragment artykułu na temat pracy Heatona opublikowany w katalogu przez LADA (Live Art. De-

velopment Agency) i wykorzystany przez artystę do opisu jego performansu.]1 

1 Zob. http://www.tonyheaton.co.uk/mixed-media-film.html#p-1. Oprac. E. Godlewska-Byliniak. [data do-
stępu: 20.11.2018]. 



fot. Dagna Dąbrowiecka



uwielbiam swoje serce
które podpowiada mi dobre rozwiązania
i dobre decyzje
jestem odważna, rozsądna i mądra
inteligentna
za taką się uważam
ja mam własne pomysły na swoje życie
nikt nie będzie mi mówił
jak mam żyć

* Wiersz autorstwa Barbary Lityńskiej, grającej rolę „bardki rewolucji” 
w spektaklu Rewolucja, której nie było, odczytywany przez aktorów 
Teatru 21 i aktorów Biennale Warszawa. 





fot. Grzegorz Press
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„On do nas: «debilu», a my do niego: «każdy człowiek rodzi się wolny»”.

Zdanie to pada w samym środku akcji performatywnej Pesach to święto wolności zreali-
zowanej przez Teatr 21 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w kwietniu 2016 
roku1. Jest to jedna z wielu wypowiedzi z długiej wymiany mailowej pomiędzy członkami 
zespołu Teatru 21 (niebędącymi aktorami2): Justyną Sobczyk, Justyną Wielgus, Justy-
ną Lipko-Konieczną, Marcelim Suleckim i Tomkiem Michalczewskim. Korespondencja 
odczytana w całości przez jej autorów w środkowej sekwencji performansu dotyczyła 
sytuacji, która zaistniała podczas pracy na kilka dni przed premierą i wpłynęła na zmia-
nę dotychczas wypracowanej struktury, a co więcej – wymowy Pesach. Krążyła wokół 
pytania: czy i po co przywoływać w ramach przygotowywanej akcji artystycznej skiero-
wane do osób z niepełnosprawnościami obraźliwe wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke-
go, które padły w czasie debaty zainicjowanej przez Fundację Integracja3. Ich fragmenty 
pojawiły się ostatecznie w performansie – odczytanie listów dotyczących decyzji o ich 
użyciu nastąpiło tuż po zakończeniu prezentacji nagrania wideo ze wspomnianej debaty.
W poszczególnych e-mailach ujawniły się liczne napięcia, które w związku z propozy-
cją, by odtworzyć słowa Korwina w przestrzeni gry i jakoś się do nich ustosunkować, 
pojawiły się w zespole: zdania były podzielone i oscylowały wokół dwóch możliwości 
wyboru i ich konsekwencji. Z jednej strony padały argumenty za zignorowaniem tego 
obraźliwego wystąpienia, poparte przekonaniem, że są to słowa w gruncie rzeczy mar-
ginalnego polityka, który buduje swój wizerunek poprzez wyrażanie skandalicznych czy 
skandalizujących opinii – włączanie ich do akcji performatywnej jawi się z takiej per-
spektywy jako stworzenie przestrzeni medialnej dla tego typu wypowiedzi i wzmocnie-
nie głosu, który należałoby raczej pominąć milczeniem i w ten sposób zdyskredytować. 

1 Pierwszy pokaz miał miejsce 26 kwietnia 2016 roku.

2 Aktorami Teatru 21 są w większości osoby z zespołem Downa lub autyzmem.

3 Debata została zorganizowana przez Fundację Integracja w związku z wcześniejszymi, obraźliwymi wobec 
osób z niepełnosprawnościami wystąpieniami Janusza Korwin-Mikkego. W czasie rozmowy z prezesem 
fundacji Piotrem Pawłowskim, polityk nie tylko nie podjął dyskusji nad obraźliwą wymową swoich słów, 
ale powtórzył i wzmocnił opinie wyrażające przekonanie o niższości osób z niepełnosprawnościami jako 
członków społeczeństwa i odmawiające im równych praw, jeśli chodzi o obecność w przestrzeni publicznej 
i jej współtworzenie. Zapis debaty można znaleźć na kanale Youtube Fundacji Integracja – Integracja.tv.

Ewelina Godlewska-Byliniak

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

I AUTONOMIA
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W stanowisku tym można rozpoznać przekonanie, że należy unikać mechanizmu, który 
krytycznemu oglądowi w swojej książce Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka perfor-
matywu poddaje Judith Butler: powtarzanie, reprodukowanie, przytaczanie na zasadzie 
cytatu raniących słów nie jest niewinne, bo pozwala im ponownie zaistnieć i trwać4.

Z drugiej strony padały argumenty za tym, żeby nie milczeć w obliczu wystąpienia, które 
tak bardzo rani i oburza, w obliczu faktu, który już wcześniej – za sprawą prasy (przede 
wszystkim wydań elektronicznych) – stał się faktem medialnym wpisanym w logikę 
bezrefleksyjnej reprodukcji w nagłówkach i lidach obraźliwych sformułowań kierowa-
nych wobec osób z niepełnosprawnościami. Wobec praktyki bezkrytycznego powiela-
nia raniących słów należy podjąć próbę odparcia ich w ramach i za pomocą działania 
artystycznego, będącego formą wypowiedzi formułowanej z bardzo określonej pozycji 
– tych, którzy uważają się za adresatów tamtych słów i nie chcąc pozostać w roli ofiary 
piętna przez nie odciskanego, muszą na nie zareagować. Za tą grupą argumentów rozpo-
znać można z kolei imperatyw związany z poczuciem konieczności odpowiedzi na wy-
zwanie / wezwanie. Wymusza ono przyjęcie i wyrażenie krytycznej postawy wobec kon-
kretnej sytuacji, która stanowi tego rodzaju wyzwanie. Wprost, bez metaforyzowania, 
bez uogólniania – przywołać słowa, które ranią, które oburzają, by je obnażyć, odeprzeć.
Jeszcze raz można przywołać Judith Butler, która we wstępie do Walczących słów pyta:

Kiedy mówimy, że zostaliśmy zranieni przez język, jakiego typu twierdzenie wygłasza-

my? Przypisujemy językowi sprawczość, władzę ranienia, stawiając siebie w pozycji 

obiektów jego krzywdzącej trajektorii. Utrzymujemy, że język działa, i to działa prze-

ciwko nam, a teza ta sama jest z kolei użyciem języka nastawionym na powstrzymanie 

siły poprzedniego użycia. Korzystamy zatem z siły języka nawet wtedy, gdy chodzi nam 

o powstrzymanie jego siły, schwytani w węzeł, którego żaden akt cenzury nie jest w sta-

nie rozwikłać5.

Butler upatruje raniącej siły języka w tym, że nasze bycie jako istot językowych ustana-
wia się w jego ramach, w związku z czym posiada on moc formatywną i swoistą władzę 
poprzedzającą jakikolwiek konkretny podmiot mówiący. Wkroczenie w język wiąże się 
z podatnością na zranienie. „Bycie przezwanym, to jedna z pierwszych form językowego 
zranienia, jakich się uczymy. Ale nie każda nazwa rani. Bycie nazwanym jest także jed-
nym z warunków ustanowienia podmiotu w języku”6 – dodaje badaczka, odwołując się 
do Althusserowskiej koncepcji interpelacji7. Wobec tego jedno z podstawowych pytań, 
które na samym początku formułuje Butler, a które jest też niezwykle istotne w świetle 

4    Zob. J. Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Kry-
tyki Politycznej, Warszawa 2011.

5     Ibidem, s. 9.

6     Ibidem.

7     Zob. L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, przeł. A. Staroń, Studenckie Koło Filozofii Marksi-
stowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 2006.
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podejmowanych tu kwestii, brzmi: „w jaki sposób z tej sceny umacniającej podatności 
na zranienie wyrastać może językowa sprawczość?”8.

Nie ulega wątpliwości, że u podłoża wspomnianej kontrowersji i sporu między członkami 
zespołu leży tego typu doświadczenie zranienia przez język, o jakim pisze Butler. Różnica 
polega na uznaniu za najbardziej skuteczne dwóch odmiennych strategii odparcia owej 
raniącej siły.

Oczywiście poszczególne wypowiedzi, które zostały odczytane w ramach performan-
su, były dużo bardziej zniuansowane i ukazywały wielopłaszczyznowość podjętej dys-
kusji. Z perspektywy czasu niezwykle istotny wydaje się sam fakt ujawnienia owego 
napięcia, wrzucenia go w środek akcji w postaci performatywnego przywołania sytu-
acji sporu. Gest ten otwiera pole do szerokiej dyskusji – już nie tyle wokół wystąpie-
nia Korwin-Mikkego, którego fragmenty w performansie zaistniały, ale wokół pytania 
o formy zaangażowania, oporu, o rozumienie polityczności teatru tworzonego przez 
osoby z niepełnosprawnościami, ale też o kształt zespołu tworzonego przez aktorów 
z niepełnosprawnościami i osoby bez widocznych niepełnosprawności pełniące rozmaite 
role związane z inicjowaniem i kierowaniem procesem twórczym, odpowiedzialne za 
funkcjonowanie teatru, kierujące nim.

Powróćmy do zdania, które przytoczyłam na początku. Jest ono znaczące na wielu po-
ziomach: po pierwsze w lapidarny sposób obnaża nieprzystawalność dwóch dyskursów: 
wykluczającego, noszącego znamiona mowy nienawiści – i wolnościowego, opartego 
na założeniach równości praw. Potraktowane jako wypowiedź ironiczna – ujawnia też 
w pewnym sensie linię toczącego się wewnątrz zespołu sporu. Znaczące jest tutaj jednak 
jeszcze co innego – powód, dla którego zdanie to przyciąga szczególną uwagę, związany 
jest z pytaniem o podmiot tej wypowiedzi. Kto stoi za wypowiadanym tutaj słowem 
„my”?

Pytanie to wiąże się z pewną kontrowersją czy konsternacją, jaką wzbudzić może fakt, 
że w przywoływanej sekwencji performansu wypowiadają się osoby bez niepełno-
sprawności niejako w imieniu aktorów, dokonując w pewnym sensie ich ponownego 
wykluczenia. Zwraca na to uwagę w swojej – skądinąd bardzo pozytywnej – recenzji 
Pesach Sara Taylor. Wskazuje ona na część przedstawienia, w której pojawia się nagra-
nie z Korwinem, jako nietrafioną z punktu widzenia logiki inkluzywności rozwijanej 
w poprzedzających ją sekwencjach, a wyrażającej się w budowaniu przez aktorów sy-
tuacji opartych na doświadczeniu wspólnoty z widzami. „Korespondencja była świetnie 
skomponowana i poruszająca poprzez zawartą w niej pasję, ale była też [w tej scenie] 
głęboka niezręczność przejawiająca się w kontraście pomiędzy elokwencją i zapałem 
[wypowiadającej się] grupy a względną pasywnością wykazywaną w tym momencie 

8 J. Butler, op. cit., s. 10.
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przez aktorów, z których wielu oddaliło się do zaprojektowanej w tym celu przestrzeni, 
inni zaś usilnie zakrywali głowy, by uniknąć najtrudniejszej części konfliktu” – pisze 
Taylor9. W innym miejscu dodaje: „Uporczywie powracało pytanie, czy akcja ta nie była 
skuteczną próbą wywołania w uczestnikach-widzach tego samego poczucia bezsilności, 
które było udziałem samych aktorów, kiedy oglądali narodową debatę rozpętaną nad 
ich osobistym losem, pozbawieni mocy i pozycji, by w pełni w niej uczestniczyć. Nawet 
biorąc pod uwagę bliskie relacje między aktorami i resztą zespołu, różnica zarysowała 
się jasno i sprawiła, że system wykluczenia stał się jeszcze wyraźniejszy”10. Opinia ta 
odzwierciedla w pewnym sensie napięcie, jakie zarysowuje się w odniesieniu do różnicy 
pomiędzy aktywizmem i ruchem społecznym tworzonym przez osoby z niepełnospraw-
nościami w imię hasła „nic o nas bez nas” a działalnością „na rzecz” osób z niepełno-
sprawnościami, w ramach której nierzadko traktowane są one jako bierni beneficjenci 
działań podejmowanych przez innych. Wydaje się jednak, że opisana przed chwilą scena 
z Pesach wykracza poza tego typu paternalistyczny gest.

Podstawowe pytanie, które ona prowokuje, to pytanie o charakter, status i uprawomoc-
nienie owego „my”, które się tu wypowiada. Z tym ściśle wiąże się druga kwestia, po-
zwalająca wyjść poza tę konkretną sytuację performatywną – w kierunku ogólniejszego 
pytania o rozumienie podmiotu i jego autonomii. To „my” nie musi bowiem być tu rozu-
miane w kategorii zawłaszczenia sceny wypowiedzi, ale jako znak współodpowiedzial-
ności i współbycia, które pozwalają pomyśleć o podmiocie jako podmiocie relacyjnym 
i o jednostce, której autonomia buduje się na gruncie współzależności.

Przemyślenie tradycyjnego pojęcia autonomii, które wydaje się być z gruntu wyklucza-
jące wobec osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, w kierunku myślenia o „au-
tonomii relacyjnej”, proponuje w swoim artykule Laura Davy, czerpiąc między innymi 
z rozwijanej na gruncie myśli feministycznej koncepcji współzależności. Myślę, że warto 
tutaj przywołać jej konkluzję wraz z zawartym w niej mocnym apelem: zrekonfigurujmy 
pojęcia, którymi operuje filozofia koncentrująca się na statusie jednostki, w ten sposób, 
by stała się ona faktycznie inkluzywna. Davy widzi w tym taką samą konieczność i ce-
lowość jak w koncepcji projektowania inkluzywnego czy uniwersalnego, która zmienia 
myślenie o przestrzeni architektonicznej czy przedmiotach użytkowych.

Autonomia powinna być rozumiana jako dynamika relacyjna – ciągła negocjacja wła-

snego ja w obrębie współzależnych relacji. Relacje te, by rozkwitać, muszą być oparte 

na zasadzie wspierania. W celu umożliwienia inkluzywnego społeczeństwa dla osób 

z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ciężar odpowiedzialności za aktywizowanie 

9 S. Taylor, Warsaw’s Teatr 21 at Polin: Passover is a celebration of freedom, „The Theatre Times”, 
www.thetheatretimes.com, (https://thetheatretimes.com/warsaws-teatr-21-polin-passover-celebration-
freedom/), [data dostępu: 20.10.2018].

10 Ibidem.
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autonomii musi być raczej dzielony na poziomie wspólnoty i społeczeństwa niż kładzio-

ny w pierwszej kolejności na jednostkę. Model autonomii, który w adekwatny sposób 

ujmowałby pojęcie współzależności i ciągłego wsparcia – kluczowe dla urzeczywistnie-

nia autonomiczności osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi – powinien raczej 

proponować rozumienie autonomii jako [jakości] stwarzanej relacyjnie, poprzez sieć 

powiązań wymagających wsparcia i rzecznictwa niż jako statusu czy cechy psychicznej11.

Warto tutaj dodać, że chodzi o takie pojęcie autonomii, które uwzględnia zarówno osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich opiekunów, osoby wspierające czy orę-
downików, którzy połączeni są w relacyjną sieć.

Być może tak rozumiany podmiot o wiele lepiej wyraża się właśnie w zaimku „my” niż 
„ja”. A pytanie o to, w czyim imieniu się występuje, wypowiada i działa, skłania do re-
fleksji nad relacją pomiędzy owym „ja” – w imieniu własnym i „my” – w imieniu nie 
czyimś, a wspólnym. Członkowie zespołu wypowiadający się w przywołanej w akcji 
korespondencji ewidentnie traktują obraźliwe słowa skierowane przeciwko osobom 
z niepełnosprawnościami tak, jakby kierowane były one również do nich, w związku 
z tym sami również czują się nimi dotknięci. Nie występują zatem z pozycji współczucia 
wobec tych, w których obronie czują się zobligowani zabrać głos, ale z pozycji, w obrębie 
której przejawy czy próby społecznego wykluczenia traktuje się jak akty godzące w pod-
stawowe wartości i idee wspólnotowe oraz w kontekst, w obrębie którego praktykuje się 
wytwarzanie owej relacyjnej autonomii.

Jak pisze Judith Butler: 

Być zranionym przez mowę, to doświadczyć utraty kontekstu, to znaczy nie wiedzieć, 

gdzie się jest. […] Punkty orientacyjne rozsypują się, obnażając fundamentalną niepew-

ność własnego „miejsca” w obrębie wspólnoty mowy. Bez wątpienia mowa tego rodzaju 

może „pokazać komuś jego miejsce”, ale miejsce to może okazać się brakiem miejsca12.

Czy można sobie wyobrazić przełożenie tej obserwacji na relacje przestrzenne? Jak sy-
tuację wykluczenia ze wspólnoty mowy oddać w strukturze performansu, jak ów brak 
miejsca wpisać w konkretne miejsce działania? Być może, zawieszając na chwilę tok 
myślenia prowokowany przez rozważania Butler, warto przywołać tutaj koncepcję nie-
-miejsca Marca Augégo i heterotopii Michela Foucaulta.

Nie-miejsce w ujęciu Augégo jest charakterystyczną dla hipernowoczesności formą prze-
strzeni. To przestrzeń przejściowa, taka jak lotnisko czy dworzec. Ale można też o niej 

11 L. Davy, Philosophical Inclusive Design: Intellectual Disability and the Limits of Individual Autonomy in Moral and 
Political Theory, „Hypatia” 2015, vol. 30, no. 1, s. 146.

12  J. Butler, op. cit., s. 12.
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pomyśleć jako o przestrzeni charakteryzującej się brakiem trwałych relacji i trwałych 
tożsamości – w tym sensie byłaby to przestrzeń zawieszenia13.

Miejsce, w którym odbywa się scena sporu wokół wypowiedzi Korwina, można interpre-
tować jako tego rodzaju nie-miejsce. Jest to miejsce przejściowe, miejsce chwilowego za-
trzymania w drodze przez przestrzeń Muzeum Polin, przez które przed chwilą prowadzili 
widzów / uczestników aktorzy Teatru 21. Ale jest to też swoiste miejsce zawieszenia 
dotychczasowej akcji – wyrwa w jej strukturze. Za chwilę okaże się, że to zatrzymanie 
w przejściu, w pół drogi, zawieszenie w nie-miejscu, odsyła zarazem do doświadczenia 
unieruchomienia i wykluczenia. Katalizatorem tego wykluczenia jest tu język. Wido-
mym, materialnym znakiem jego działania są ogromne litery niesione jeszcze przed 
chwilą przez aktorów, które teraz, ustawione z boku, układają się w krzyczące słowo 
„WON”. Pozostałe litery wyniesione zostały do wydzielonej z tego nie-miejsca przestrze-
ni odgrodzonej szybą, do której przed projekcją filmu z udziałem Korwina lub w czasie jej 
trwania udaje się część aktorów – ci, którzy wyraźnie nie chcą oglądać projekcji. Siadają 
wokół liter tworzących trudne do przełknięcia, stające w gardle słowo – „OŚĆ”. To doj-
mujące, jak realizująca się przed chwilą w ruchu, we wspólnym przejściu utopia wspól-
noty zmienia się w heterotopię dewiacji. Tak Michel Foucault nazywa miejsca, takie jak 
sanatorium, szpital psychiatryczny, więzienie czy dom starców – czyli te przestrzenie, 
w których sytuuje się to, co odbiega od wyobrażonej, kulturowo definiowanej i wytwa-
rzanej poprzez mechanizmy władzy normy14. Owa władza to między innymi władza 
dyskursu. Ale też w szczególności władza języka, który rani, a raniąc naznacza, piętnuje, 
wywłaszcza ze wspólnoty i wyznacza miejsce, które jest brakiem miejsca.

Ukazanie tej sytuacji, zmuszenie widzów / uczestników do jej odczucia nie jest w struk-
turze performansu celem samym w sobie. Nie jest to również moment kulminacyjny, 
mimo że został umieszczony w środku działania. To raczej moment zawieszenia, wyrwa 
w zainicjowanym wcześniej we wspólnym przejściu święcie wolności, która skłania do 
krytycznej refleksji na temat podmiotu owej wolności. Stawką jest tutaj podstawowa 
kwestia – jak wyjść z przestrzeni wykluczenia w sferę tego, co wspólne. Czy skuteczną 
strategią odparcia raniących, wykluczających słów – by wrócić raz jeszcze do cytowa-
nego zdania z korespondencji członków zespołu – jest deklaracja wolności i równości? 
Słowo przeciwko słowu? Tylko gdzie mają one się spotkać, skoro brakuje wspólnego 
punktu odniesienia? Judith Butler pisze, że być zranionym, to zostać pozbawionym kon-
tekstu, utracić orientację co do tego, gdzie się jest. Więc może działaniem, które można 
podjąć, jest nie tyle próba poszerzenia kontekstu, tak, by objął on na powrót tych, którzy 
zostali wykluczeni i jako podmioty zranione są zepchnięci na margines, ile ustanowienie 
kontekstu na nowo – nie deklaratywnie, a poprzez działanie ukazujące wolność (a więc 

13 Zob. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

14 Zob. M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.
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również prawo do bycia uznanym za pełnoprawny podmiot) jako doświadczenie nie-
ustannego ustanawiania na nowo przestrzeni tego, co wspólne.

Aktorzy Teatru 21 proponują nam pójść w tym kierunku. Po zakończeniu sekwencji, 
w której ujawniony został spór wokół zasadności włączania do struktury działania ra-
niących słów sformułowanych przez konkretną osobę wobec określonej grupy podatnej 
na zranienie, aktorzy znowu zabierają się za dźwiganie swoich liter i przeprowadzają 
widzów / uczestników do audytorium. Tam znaki ustawiają na scenie w ogromny na-
pis: WOLNOŚĆ. Za chwilę każdy z aktorów po kolei podejdzie do proscenium i odczyta 
przez mikrofon fragment Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każde zdanie wy-
świetla się po chwili również na ekranie zawieszonym w głębi. Scena ta ma ogromną 
siłę. Po poprzedniej sekwencji, w której padły z nagrania słowa odmawiające osobom 
z niepełnosprawnościami pełnej podmiotowości i prawa do współtworzenia przestrze-
ni publicznej, poszczególne zdania wypowiadane przez aktorów wybrzmiewają z wiel-
ką mocą dlatego, że przestają być czystą deklaracją, a stają się w akcie wypowiedzenia 
konkretnym działaniem. Oto ustawiany i ustanawiany jest nowy kontekst, wyłania się 
przestrzeń, w ramach której dokonuje się nie tylko refleksja na temat idei wolności, ale 
proces jej wcielania i ucieleśniania przez aktorów, którzy stają się jej podmiotami. Po-
wołana przez nich przestrzeń nie jest po prostu kolejną przestrzenią teatralną, a formą 
doświadczania przestrzeni jako przestrzeni publicznej, w której mają szansę wybrzmieć 
głosy tych, którzy zazwyczaj przez różnorakie mechanizmy normatywizujące są uciszani 
bądź spychani w sferę niesłyszalności, nieistnienia. Utopia?

To ustanowienie nowego kontekstu myślenia o podmiocie wolności może się dokonać 
właśnie w tej zdefiniowanej przez słowo „wolność” scenicznej przestrzeni. Chodzi bo-
wiem o ustanowienie nowego paradygmatu, w ramach którego dokona się przeformu-
łowanie koncepcji autonomii i niezależności. Z tego punktu widzenia inaczej jawi się 
też poprzednia sekwencja, w której dokonało się pozorne wykluczenie aktorów i po-
zbawienie ich mocy sprawczej. Nie są oni wprawdzie uczestnikami odtwarzanej dyskusji 
mailowej toczącej się między pozostałymi członkami grupy, ale to nie znaczy wcale, że 
pozostają bierni. Oni raczej świadomie i czynnie odmawiają działania, wycofując się do 
przeszklonej części korytarza znajdującej się za ekranem, na którym wyświetlany jest 
film z Korwinem, bądź zatykając uszy i demonstrując niezgodę na to, co słyszą. Jest to 
sytuacja zarazem przeżywana jako bolesna i niechciana, ale też odegrana i wciągająca 
widzów w tym performatywnym powtórzeniu w mechanizm doświadczania wyklu-
czenia. Aktorzy nie formułują w tej scenie dyskursywnych argumentów odpierających 
raniące słowa przywoływane w przestrzeni gry, ale dokonują znaczącego wyboru – od-
mowa działania bądź odmowa słuchania stają się tutaj bardzo wyrazistymi formami 
oporu – nie będziemy działać na zasadach, które próbuje się nam narzucić, spychając 
nas w podrzędną pozycję ofiary. Ten bierny opór przekształca się z tym większą siłą 
w konkretne podmiotowe działanie w kolejnych sekwencjach.
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Odczytanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w następnej scenie widzę – jak to 
już zaznaczyłam – jako performatywny proces ustanawiania własnej podmiotowości po-
przez wpisanie jej w dyskurs wolności i równości. To wypowiedzenie wybrzmiewa tym 
mocniej, że poprzednia scena wprowadzała nas z kolei w sam środek dyskursu, który 
owej równości i swobody stanowienia o sobie odmawia właśnie tej grupie społecznej, 
którą reprezentują aktorzy. Mówią oni zatem w imieniu własnym, ale ich wypowiedzi 
można też potraktować jako manifest o szerszym politycznym znaczeniu – mówią „ja”, 
ale znowu słychać za tym „my”. Zderzenie tych dwóch sekwencji pokazuje również, że 
wolność i równość praw, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie 
z niepełnosprawnościami intelektualnymi (choć dotyczy to również w różnym stopniu 
i na różne sposoby innych grup mniejszościowych, marginalizowanych, defaworyzowa-
nych) w praktyce społecznej nie jest czymś danym (niezależnie od jakichkolwiek dekla-
racji), ale jest czymś do zrobienia. I do przemyślenia.

Pesach skłania do tego, by pomyśleć o wolności raczej jako o drodze „ku”, więc też do po-
traktowania jej jako czegoś, co dopiero trzeba osiągnąć. I podsuwa nieustannie sygnały 
i sugestie, że jest to cel, do którego dochodzi się, wpisując kategorie indywidualnej pod-
miotowości i niezależności w szerszą kategorię tego, co wspólne, co realizuje się poprzez 
zaimek „my”. To „my” ma tutaj wydźwięk tożsamościowy, ale też skłania do przemy-
ślenia założeń liberalnej filozofii i społeczeństwa stawiającego na pełną niezależność 
i autonomię jednostki, która tylko w takich ramach może być traktowana jako pełny 
podmiot wolności. Aktorzy Teatru 21 w Pesach i innych swoich spektaklach pokazują, że 
myślenie w takich kategoriach jest zbyt wąskie i de facto wykluczające, bo nie obejmuje 
tych, których z różnych względów pozbawia się prawa do pełnego samostanowienia 
o sobie, którzy często potrzebują opieki czy wsparcia, więc w tradycyjnym ujęciu nie 
są w pełni autonomiczni. Czy współzależność musi jednak wykluczać się z pojęciem 
wolności? „Każdy człowiek rodzi się wolny” – mówią aktorzy, co zakłada możliwość 
ekspresji własnych potrzeb i dążenie do ich spełnienia, czy to na drodze indywidualnego 
wysiłku, czy dzięki pomocy innych. Co więcej – Pesach skłania do refleksji nad utopij-
nością wszelkiego skrajnie indywidualistycznego rozumienia wolności i niezależności, 
jak też nad tym, że współpraca i współzależność są niezbywalnym elementem i warun-
kiem, który w ogóle umożliwia wyłonienie się takiego konceptu, jak autonomiczne „ja” 
neoliberalnej kultury.

Dlatego też po mocnym w wyrazie procesie performatywnego ustanawiania własne-
go „ja”, który zachodzi w przestrzeni definiowanej przez ten akt jako scena zakładanej 
wolności (skądinąd będąca raczej przestrzenią projekcji niż odbiciem rzeczywistości 
społecznej), następuje próba przeniesienia wyrażonej tutaj i uruchomionej w działaniu 
wizji inkluzywności w sferę publiczną. Do tego potrzebne jest współdziałanie widzów / 
uczestników. Aktorzy proszą ich o pomoc w wyniesieniu ze sceny kolejnych liter. Okazu-
ją się one bardzo ciężkie i nieporęczne. Prowadzeni przez aktorów widzowie, obarczeni 
tym wspólnie niesionym ciężarem, przemierzają razem z nimi kolejne wąskie korytarze, 
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klatki schodowe i zakamarki na zapleczu Polin, by w końcu wyjść na plac przed muzeum, 
w pobliże Pomnika Bohaterów Getta i tam ustawić kolejne znaki, na powrót tworząc 
słowo WOLNOŚĆ. To wspólne przejście w swoistym marszu wolności stało się zarazem 
wyjściem z heterotopijnej przestrzeni dewiacji wytwarzanej przez dyskurs korwinowski, 
przez przestrzeń na poły utopijnego ustanawiania podmiotu wolności, w przestrzeń pu-
bliczną rozumianą jako przestrzeń wspólna, która ma szansę stać się taką za sprawą kon-
kretnego wysiłku i zaangażowania tych, którzy ją współtworzą. Można widzieć w tym 
konkretny postulat polityczny – ideały emancypacyjne, które wyrażają się w twórczości 
Teatru 21, mogą być osiągane na drodze artystycznej ekspresji, co świetnie realizują ak-
torzy tego teatru, ale wymagają też wyjścia w przestrzeń publiczną. Teatr niewątpliwie 
jest taką przestrzenią. Ale jest nią też plac, ulica, sejm. Myślę, że ciekawą i godną zba-
dania kwestią jest to, w jakim miejscu i w jaki sposób strategie oporu i emancypacji 
wypróbowywane w teatralnym i performatywnym działaniu (choć ramy teatru znacząco 
przekraczającym) spotykają się z formami protestu praktykowanymi w przestrzeni pu-
blicznej. Niewątpliwie na jednej i drugiej scenie wykluwa się rewolucja, której dotąd nie 
było. Czy doprowadzi ona do zmiany?





jestem osobą
która chce się uczyć
samodzielności i rozumu
żeby się kierować intuicją 
nie chcę być głupia i nic nie umieć
chcę być kimś w życiu
chcę osiągnąć w życiu cel

* Wiersz autorstwa Barbary Lityńskiej, 
grającej rolę „bardki rewolucji” 
w spektaklu Rewolucja, której nie było, 
odczytywany przez aktorów Teatru 21 
i aktorów Biennale Warszawa. 

fot. Dagna Dąbrowiecka
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Od 18 kwietnia 2018 roku trwa w Sejmie protest rodziców osób z niepełnosprawno-
ściami domagających się przyznania im pomocy finansowej, swoistego 500+. Jak każdy 
protest, także i ten jest przedstawieniem i można na niego patrzeć z perspektywy tego, 
co zostaje przed nami stawione i jakie są owego stawienia przed konsekwencje. Jest też 
dramatem, bo rozwija się w sposób dynamiczny, uzależniony od nieprzewidywalnych 
czynników (nie wiem, czy między chwilą, gdy to piszę, a momentem, gdy to czytasz, nie 
zajdą jakieś zasadnicze zmiany)1. W przypadku protestu w Sejmie, w którym udział biorą 
również osoby z niepełnosprawnościami, ten przedstawieniowy charakter widoczny jest 
szczególnie wyraźnie. Powiedziałbym nawet, że z każdym dniem wyraźniej. Zwłaszcza 
w ostatnim tygodniu, gdy wydarzenia wokół protestu przybrały jednoznaczny charak-
ter walki o scenę i prawo dostępu do niej, sama obecność protestujących doprowadziła 
do ujawnienia władzy rządzącej polem widzialności i regulującej możliwości działania 
w jego obrębie.

Sejm jest przestrzenią szczególnie nacechowaną symbolicznie jako materializacja de-
mokracji przedstawicielskiej. To budynek, w którym reprezentacja ogółu społeczeństwa 
wybrana w wolnych, równych i bezpośrednich wyborach decyduje w imieniu tego ogó-
łu o prawach i zasadach regulujących jego życie, a także o sposobie rozdysponowania 
środków to życie umożliwiających i ułatwiających. Sam w sobie Sejm jest więc przedsta-
wieniem, w idealnej wersji złożonym z wszystkich liczących się sił i części tworzących 
społeczeństwo. Wersja idealna rzadko jednak może być realizowana. Prawa politycznych 
przeliczeń i rozgrywek powodują, że ta reprezentacja zazwyczaj jest częściowa. Niektó-
rych (a w Polsce jest to grupa znacząca) nie ma w niej w ogóle, bo z tych czy innych 
powodów zrezygnowali ze współtworzenia reprezentacji. Inni są za słabi, by wywalczyć 
sobie prawo do bycia reprezentowanym w sposób umożliwiający skuteczne zabieganie 
o własne interesy. Tworzą różnego rodzaju mniejszości, starające się walczyć o swoje 
sprawy poprzez tworzenie konkurencyjnych przedstawień, najczęściej w formie prote-
stów. Ich skuteczność zależy od tego, jak bardzo uda się zaabsorbować uwagę publicz-
ną i zdobyć sojusznicze wsparcie wytwarzające siłę, z którą – choć liczebnie pozostaje 
mniejszością – trzeba się liczyć.

1     Tekst pisany był w czasie trwania w sejmie protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i został 
opublikowany pierwotnie na portalu e-teatr 21.05.2018 roku, a więc przed zakończeniem protestu. Chcąc 
zachować charakter tekstu, jego formę komentarza do bieżących wówczas wydarzeń, pozostawiamy czas 
teraźniejszy, w którym prowadzony jest wywód (przyp. red.).

Dariusz Kosiński

ODZYSKIWANIE

OBECNOŚCI
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W dobie totalnego medialnego performansu, w której żyjemy, możliwości tworzenia 
takich alternatywnych i bojowych manifestacji są o wiele większe niż dawniej. Jed-
nocześnie rosnąca liczba demonstarcji, wystąpień i protestów sprawia, że słabnie siła 
poszczególnych z nich. Minimalne znaczenie mają nie tylko wszelkie „lajki”, czy listy 
protestacyjne podpisywane w Sieci. Maleje też ciężar gatunkowy i wpływ marszy i de-
monstracji ulicznych, za wyjątkiem tych najbardziej masowych, przy czym tę „masę kry-
tyczną” coraz trudniej osiągnąć. W tej sytuacji o powodzeniu protestacji decyduje często 
jej forma, wybór miejsca lub specyfika gospodarowania czasem. Innymi słowy: skutecz-
ność demonstracji zależy w stopniu większym niż dawniej od jej wartości i strategii in-
scenizacyjnych (wszelako specyficznych dla przedstawień tego typu, nie zaś teatralnych).

Protestujący rodzice osób z niepełnosprawnościami to grupa niewielka, ale stworzyła 
przedstawienie niezwykle skuteczne, lokując się wewnątrz najbardziej reprezentacyjnej 
sceny – Sejmu, którego reprezentacyjność właśnie zakwestionowała samą swoją obec-
nością, podważając tym samym podstawy jego funkcjonowania. Nie chodzi wcale o to, 
że przebywające w budynku osoby utrudniają posłom pracę (na korytarzach sejmowych 
jest wystarczająco dużo miejsca), ale o to, że zajmując niewielki fragment realnej prze-
strzeni, zarazem wystawiają swoją nieobecność w większościowej reprezentacji władzy 
(tak tej, jak i poprzedniej – w tym wypadku nie ma to wielkiego znaczenia). Większość 
tworzą ludzie uważający się za sprawnych, więc tam, gdzie większość zagarnia scenę dla 
siebie, osoby z niepełnosprawnościami reprezentacji nie mają. Ujawniają to, wchodząc 
w przestrzeń większości i powtarzając (słusznie!), że skoro Sejm służy wszystkim oby-
watelom, to oni też mają prawo tu być. Oznacza to jednak, że bez ich fizycznej obecności 
Sejm ich nie reprezentuje, a Sejm, który nie reprezentuje wszystkich obywateli, traci 
swoją rację istnienia. Zarządzający nim próbują gorączkowo i chaotycznie odzyskać kon-
trolę nad tą reprezentacyjną sceną, wpadając w dokładnie tę samą pułapkę, którą kiedyś 
zastawili na rząd PO na Krakowskim Przedmieściu. Cokolwiek zrobią – będzie działać na 
ich niekorzyść. Wpuszczą Janinę Ochojską – źle, bo za chwilę przyjadą następni, a zdjęcia 
ze spotkania stworzą silne obrazy. Nie wpuszczą – jeszcze gorzej, bo sami w ten sposób 
kwestionują reprezentacyjność Sejmu, dowodząc, że w tym „miejscu wszystkich Pola-
ków” nie wszyscy Polacy są mile widziani. Aż dziw, że marszałek Kuchciński nie zrozu-
miał niczego z posmoleńskich doświadczeń. Jeszcze chwila i zza szczelnie zamkniętych 
okien usłyszy znaną melodię ze zmienionym tekstem: „Weź te barierki. Hej Marek weź 
te barierki”... 

Protestujący znakomicie też zagospodarowali czas, wywieszając „Kalendarz hańby” 
i zestawiając długość obecnego protestu z poprzednim, który odbył się za rządów Plat-
formy Obywatelskiej. Tamten trwał 17 dni, co przypominano od początku, wciągając 
obecne władze każdego dnia w coraz bardziej dramatyczny wyścig z czasem. Gdy czas 
trwania poprzedniego protestu został z obecnym wyrównany, a następnie przekroczo-
ny, zakwestionowano podstawową i używaną początkowo także przez polityków PiS 
narrację o wyższości „tej” władzy nad „tamtą”. 
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Najważniejsze jednak w protestacyjnym przedstawieniu wydaje mi się właśnie tytu-
łowe odzyskiwanie obecności. Mam wrażenie, że niezależnie od ostatecznych efektów 
protestu jego zasadniczym rezultatem może być trwałe wejście osób z niepełnospraw-
nościami w pole widzialności i odzyskanie przez nich prawa do obecności na scenie 
życia publicznego. To, co dzięki wieloletniej działalności takich zespołów, jak Teatr 21 
czy Przebudzeni, rosnącej grupy pedagogów i artystów dokonało się w ostatnich latach 
na scenie artystycznej, może się dzięki protestowi dokonać na scenie publicznej. Chodzi 
o rzecz prostą, a wcale niełatwą: o uznanie podmiotowości osób z niepełnosprawnościa-
mi, zwłaszcza intelektualnymi, o zaakceptowanie ich obecności w całej jej niezwykłości. 
Chodzi też o to, by nie sprowadzać ich do jednostek chorych i nieszczęśliwych, a więc 
zawsze, w każdej sprawie wymagających, by się nimi zająć, czyli pozbawić własnego zda-
nia, woli, praw i samodzielności. Pod tym względem wśród wielu rzeczy skandalicznie 
głupich, jakie wypowiadali w czasie protestu różni politycy, szczególną wagę mają słowa 
Marka Suskiego, oburzonego, że 500 złotych, o które walczą rodzice i opiekunowie, będą 
mogły być wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, między innymi na wyjścia do teatru. 
Poseł chyba nie pamięta, że dokładnie tak mówili przeciwnicy programu 500+, ale to 
nie jest teraz istotne. Kluczowe jest to, że władza w przypadku osób zmagających się 
z niepełnosprawnością rości sobie prawo do decydowania, co jest dla nich właściwe, a co 
nie. Byłoby dobrze, żeby Marek Suski i jego wypowiadający się co jakiś czas koleżanki 
i koledzy zobaczyli „Klaunów” Teatru 21. Może coś wreszcie by do nich dotarło?

Walka o odzyskanie obecności wcale jednak nie jest wygrana. Partia rządząca najwyraź-
niej uznała, że nie może się teraz cofnąć, bo ustępstwo wobec tego protestu zachwieje 
budżetem, a zarazem ożywi nadzieje kolejnych mniejszościowych grup, których inte-
resów nikt w Sejmie nie reprezentuje. Jako kalkulacja polityczna jest to może nawet 
zrozumiałe, ale obawiam się, że stoi za tą decyzją dyskurs normalizacyjny dominujący 
w całej polityce partii rządzącej. PiS jako partia „zwykłych Polaków”, to znaczy takich, 
którzy w żaden sposób się nie wyróżniają (w „polityce” teatralnej widać to jak na dłoni), 
konsekwentnie wymazuje, jeśli nie zwalcza, wszelkie odmienności – od etnicznych po 
seksualne. Obawiam się, że odmienność ludzi z niepełnosprawnościami też się w tym 
dyskursie nie mieści, bo w perspektywie pisowskiej realpolitik czynnikiem branym pod 
uwagę jest wciąż częsty odruch odwracania oczu, niewypowiedziane, ale tym silniej-
sze pragnienie, by „ktoś się nimi zajął”, to znaczy schował, zabrał „odmieńców” z pola 
widzenia zwykłych i normalnych. Nikt pewnie tego nie przyzna, raczej z oburzeniem 
zaprzeczy, ale prawda o rządach PiS jest taka, że idąc za dogmatem większości, podtrzy-
mują tej większości uprzedzenia, kompleksy i chorobliwe fantazje (zwłaszcza wojenne). 
Wstający z kolan dumny naród polski musi być sprawny (bo jakżeby wstał inaczej?), 
więc uwidocznienie niepełnosprawności psuje tę pocieszającą fantazję, sprawiając, że 
odzyskiwanie obecności przez osoby z nimi żyjące staje się szczególnie problematyczne. 
Nie dla nich – dla władzy.



jestem jak ryba w morzu
porzucona i samotna
nie wiem, co mam robić
szukam brzegu
gdzie mogę odpocząć
i pomarzyć o życiu zawodowym
to moje szczęście
że zarabiam pieniądze

* Wiersz autorstwa Barbary Lityńskiej, 
grającej rolę „bardki rewolucji” 
w spektaklu Rewolucja, której nie było, 
odczytywany przez aktorów Teatru 21 
i aktorów Biennale Warszawa. 



fot. Dagna Dąbrowiecka
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Wiosna 2018

Natalia Kowalska: Chciałabym, żebyśmy rozpoczęli rozmowę od refleksji na temat 
ostatniego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunek. Co się wydarzyło 
wiosną 2018 roku? Jak można nazwać te wydarzenia z perspektywy kilku miesięcy? Co 
do nich doprowadziło?

Adrian Glinka: Przez 40 dni w Sejmie zmieniliśmy świadomość na temat niepełno-
sprawności wśród ludzi zdrowych – ludzi, którzy nie mają niepełnosprawności. Dzięki 
40 dniom w Sejmie każdy, kto jest dotknięty w jakimś sensie niepełnosprawnością, po-
parł protest i doskonale wie, że było to potrzebne poruszenie.

Karolina Hamer: Protestujący przeszli do historii, w mojej opinii zrobili więcej w 40 dni 
niż rządzący po 1989 roku [w sprawie niepełnosprawności], przypomnieli nam o oby-
watelstwie i podmiotowości, zafundowali obywatelską pobudkę. Dla mnie jako osoby 
z niepełnosprawnością walka o swoje prawa, o samodzielne życie i o kontrolę nad nim, to 
jedne z najważniejszych kwestii. W szerszej perspektywie ten protest to przypomnienie, 
że rządzący są do wymienienia, a posłowie są po to, by spełniać postulaty obywateli, 
dbać o prawa człowieka oraz o kwestie godności.

Katarzyna Żeglicka: Z jednej strony to wydarzenie pozwoliło popatrzeć na sytuację 
matek oraz opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ukazać brak opieki 
wytchnieniowej1 i łamanie praw kobiet w Polsce, a z drugiej uruchomiło osoby z nie-
pełnosprawnościami w kwestii ich praw, przypomniało i nazwało zasady Konwencji2. 

1     Opieka wytchnieniowa: zapewnienie osobie z niepełnosprawnością opieki, w czasie gdy jej opiekun/ka nie 
może jej sprawować ze względu na potrzebę odpoczynku, zdarzenie losowe, wypadek.

2     Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych w 2006 roku, ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku.

rozmowa z Adrianem Glinką, Karoliną Hamer, Jarosławem Jagurą, 
Agnieszką Król, Katarzyną Żeglicką.
Przeprowadziła Natalia Kowalska

ODDAWANIE GŁOSU:

O PRAWACH I PROTEŚCIE OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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Dla mnie ważne było, że protest zadziałał jak domino: że między innymi Jakub [Har-
twich], Adrian [Glinka], Kinga [Jochymek] rozpoczęli dyskusję w społeczeństwie na te-
mat tego, jaka jest sytuacja osób z niepełnosprawnościami i to poruszyło kolejne osoby 
z niepełnosprawnościami. Rząd tylko zwrócił na to uwagę i zrobił zmianę po swojemu. 
Mam wrażenie, że protest jest bardziej w nas niż w systemie.

NK: Co to znaczy, że protest jest w nas, a nie w systemie?

KŻ: Proponowane przez rząd rozwiązania nie zaspokajają potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Nie jesteśmy słuchani / słuchane, co powoduje, że ten ruch [na rzecz 
praw osób z niepełnosprawnościami – przy. red.] się rodzi. On się rodzi z buntu. Bunt 
jest w nas, ta złość jest w nas i to powoduje, że domino idzie dalej. Rząd zatrzymał się 
na jakichś połowicznych działaniach, ale my już się nie zatrzymamy i dlatego też tutaj 
się spotykamy i rozmawiamy.

Agnieszka Król: Ten protest był czymś wyjątkowym na kilku poziomach. To, co było 
nieprawdopodobne to to, że okazało się, że istnieje znaczące społeczne poparcie dla 
zmiany na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Temat, który był tabu, który był po-
litycznie omijany, który nie jest dobrze adresowany ani na poziomie polityki samorzą-
dowej, ani w dyskursie medialnym, nagle stał się widoczny. Nagle pół Polski oglądało 
przez 40 dni w telewizji osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców, ich sojuszników 
i sojuszniczki i zastanawiało się, co się stanie dalej, jaki będzie rozwój wypadków. Dys-
kutowano między sobą o tym, czy to dobra walka. I wydaje mi się, że większość osób 
w Polsce odpowiedziało: „Tak, to jest dobra walka”. I to jest jedna duża rzecz.
Druga rzecz – powiedziałaś Kasia, że protest jest w nas. Działamy w organizacjach na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami, spotykamy się, przyjechałyśmy z Krakowa na pro-
test solidarnościowy w 10 osób i czegoś takiego wcześniej nie przeżyliśmy: to było bar-
dzo wzmacniające i wzruszające doświadczenie. Było bardzo dużo ludzi, niesamowita 
energia rodzącego się ruchu społecznego czy emancypacyjnego. Wspólnie powiedzieli-
śmy: „Stop! Koniec! Nie może tak dalej być, że naszego zdania nie bierze się pod uwagę!”.
I trzecia rzecz – ten protest został zapoczątkowany przez was [zwraca się do Adriana 
Glinki], ale też przez rodziców, głównie matki, i zauważyłyśmy, że na świecie ma miejsce 
coraz więcej protestów inicjowanych przez kobiety. My to nazywamy w socjologii mobi-
lizacją kobiet – to znaczy, że coraz więcej kobiet wychodzi na ulicę i mówi: „Nie, tak nie 
może być, nasze prawa są łamane”. Tutaj też utworzył się sojusz matek. Wydaje mi się, 
że to był kolejny w Polsce po #metoo3 i czarnych protestach przejaw mobilizacji kobiet, 
które powiedziały „dość, domagamy się, żeby nasza perspektywa została zauważona”.

KŻ: Ja mam wrażenie, że prowadził nas gniew. W końcu przestało być tak, że inne osoby 
decydują za nas i mówią za nas. Tak, jak opowiadałaś Agnieszka: jechałyśmy w 10 osób 

3     Hasztag, który pojawił się na portalach społecznościowych jesienią 2017 roku. Miał on zwrócić uwagę na 
problem doświadczanego przez kobiety molestowania seksualnego.
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z Krakowa do Warszawy, to było trudne ze względu na różne bariery, a mimo to poje-
chałyśmy tam i mówiłyśmy własnym głosem. Mówiłyśmy o prawach, które są łamane, 
o prawach kobiet z niepełnosprawnościami, na które rząd praktycznie nie zwraca uwagi, 
o przemocy, o seksualności: odkrywałyśmy wszystkie tabu, kwestie, o których do tej 
pory nie było mowy.

KH: Pojawił się taki solidarnościowy wkurw, który niósł nas wszystkich. Jego efektem 
w szerszej perspektywie jest to, że osoby z niepełnosprawnościami nie będą już spycha-
ne pod powierzchnię butem. Dodam jeszcze coś do tego, co mówiła Agnieszka: spraw-
dzałam statystki i według nich 85% Polaków poparło ten protest.

AG: Przez ten protest pokazaliśmy, że nasze prawa były, są i będą. I nie powinnyśmy mu-
sieć się ich domagać, nie powinno być takich protestów jak ten protest w Sejmie. Opcja 
rządząca jest bezduszna, ale mam nadzieję, że w końcu uda się to zmienić i ten protest 
już się nie powtórzy. Mam wrażenie, że on odniósł diametralny skutek, bo zaczęliśmy 
być słuchani.

KH: Do tej pory niepełnosprawność była kwestią rodzinną: zazwyczaj rodziło się dziec-
ko z niepełnosprawnością i od tego momentu wszystko się działo w sferze prywatnej, 
system nie działał. A teraz pojawiła się kwestia podmiotowości, pokazaliśmy, że my je-
steśmy tu naprawdę, jesteśmy świadomymi obywatelami i sami wiemy, czego potrze-
bujemy, bo to nas dotyczy. Liczymy też na wsparcie państwa w ramach „łatania naszej 
niepełnosprawności”.

Jarosław Jagura: Wydaje mi się, że protest ukazał ideę przewodnią Konwencji o Pra-
wach Osób z Niepełnosprawnościami, czyli to, że osoby z niepełnosprawnościami nie 
są biernymi odbiorcami pomocy, tylko aktywnymi obywatelami, którym należą się takie 
sama prawa jak każdemu innemu. Należą im się prawa polityczne: prawo do manifesto-
wania swoich poglądów, ubiegania się w przestrzeni publicznej o przestrzeganie swoich 
praw, a także prawo do wyjścia na ulice i – tak jak reszcie społeczeństwa – prawo do 
aktywnej partycypacji w dyskursie publicznym i zaznaczenia swojej obecności.

Skuteczność protestu

NK: Adrian mówił o tym, że protest był skuteczny. Co znaczy w tym kontekście sku-
teczny protest?

JJ: Na pewno nie możemy rozpatrywać skuteczności pod tym względem, czy udało się 
zrealizować wszystkie postulaty protestujących, czy nie, bo na przykład jeśli popatrzy-
my na protesty w sprawie obrony sądownictwa, to też nie udało się zatrzymać zmian 
wprowadzonych przez rząd, ale nie uważam, żeby te protesty były kompletnie przegrane, 
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bo pokazały przede wszystkim zaangażowanie i sprzeciw społeczny. Tu udało się poka-
zać zróżnicowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przypomnieć, że każdy sam 
może decydować o tym, czego chce. Nie może być tak, że wszyscy z urzędu dostaną 
pieluchę albo wózki, nieważne czy im są potrzebne, czy nie4. Ogromnym sukcesem jest 
sam fakt zorganizowania tego protestu i czas jego trwania; fakt zaistnienia tematu nie-
pełnosprawności w przestrzeni publicznej.

KŻ: Dla mnie i dla osób, z którymi współpracuję na co dzień, protest pokazał, że wiele 
osób nie może wyjść na ulicę i buntować się – mimo że tego chcą. Nie mogą ze względu 
na bariery, jakie napotykają. Dlatego skuteczność polegała również na tym, że ludziom 
protestującym uświadamialiśmy i uświadamiałyśmy, żeby mówić o proteście, łamać 
bariery – również w komunikacji – i na przykład opisywać zdjęcia na Facebooku5. Mó-
wiłyśmy na proteście: „opisujcie zdjęcia, jak będziecie pisać na Facebooku o proteście, 
piszcie, jak można dojść na ten protest, jak można dojechać, czy miejsce jest dostępne”. 
Skuteczność protestu wzrasta, jeśli wesprze się jakąś osobę, by mogła być obecna, lub by 
wyraziła głos. Jeśli kogoś nie ma na proteście, to nie znaczy, że go nie popiera. Większość 
osób z niepełnosprawnościami, ich matki, opiekunowie i opiekunki, nie miały po prostu 
możliwości tam być, ale wspierały go.

AG: Protest pomógł wzbudzić czułość w społeczeństwie i pomógł nam ją odczuć. Każde-
go dnia czytaliśmy wiadomości od osób, które nie mogły być z nami pod Sejmem, a które 
o tym marzyły. Czytaliśmy je po kilka razy i wiedzieliśmy, że ludzie, którzy nie mogą tam 
dotrzeć, chcą jak najlepiej.

KH: Myślę, że ten protest to przypomnienie, że każdy z nas ma potencjał, możliwości 
i że Polska jest dla wszystkich. Potrzebne jest wsparcie systemowe – nie pomoc opie-
kuńcza, ale wsparcie w wykorzystaniu potencjału. Oczywiście istnieją różnego rodzaju 
niepełnosprawności i w związku z tym te potencjały będą różne. System wsparcia musi 
się zbudować podmiotowo, poprzez pytanie o potrzeby osoby z niepełnosprawnościami.

KŻ: Przypomniały mi się historie spod Sejmu. One pokazały, że osoby z niepełnospraw-
nościami tworzą niezmiernie różnorodne środowisko: są osoby LGBT z niepełnospraw-
nościami, matki z niepełnosprawnościami, i tak dalej. Na proteście różne osoby opo-
wiadały o tym, z czym zmagają się na co dzień. Każdy z nas ma inną historię i z punktu 
widzenia różnorodności niepełnosprawność to nie jest niezdolność do samodzielnej 
egzystencji i pracy6, nie można nas wszystkich wrzucić do jednego worka. Na przykład 
osoby z niepełnosprawnością wzroku: każda z nich jest inna, każda ma trochę inną 

4     Chodzi o ustawę z 1 lipca 2018 roku wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń 
opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności.

5     Zabieg ten stosuje się, po to, by ułatwić osobom z niepełnosprawnością wzroku korzystanie z portalu.

6     Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 roku definiuje 
niepełnosprawność jako niezdolność – w różnym stopniu – do pracy.
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niepełnosprawność, orientację psychoseksualną, różni je poziom ekonomiczny i miejsce 
zamieszkania i ten fakt znalazł odzwierciedlenie w historiach spod Sejmu. Niedawno 
oglądałam film o proteście osób z niepełnosprawnościami w Boliwii, które idą 100 km 
do stolicy i buntują się; tam dochodzi do totalnej walki z policją. I tam to zostało spisane. 
Marzę, aby o naszym proteście też był film, żeby ktoś go uwiecznił.

AG: U nas też była walka z policją i różnymi zakazami. Jeden z nich szczególnie utkwił 
mi w pamięci: przez 10 dni nie mogliśmy ani wyjść na powietrze, ani otworzyć okna, 
a nasi rodzice w ogóle nie wychodzili przez 40 dni w Sejmie na dwór. Przez 40 dni bez 
powietrza nie można logicznie myśleć. A jak był szczyt NATO to już był totalny odjazd 
psychiczny, zostaliśmy zupełnie odcięci. Ale myślę, że to, jak sobie poradziliśmy, było 
mega wielkie i może policja będzie miała kiedyś jakieś inne podejście. Gdy oni wprowa-
dzali nowe zakazy, to my łapaliśmy siły, by je łamać. To, co nam robili, wzmacniało nas. 
I nie pozwalaliśmy się złamać zakazom, które w ogóle nie powinny mieć miejsca.

KH: Po 1989 roku żaden rząd nie zrobił wiele, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawno-
ściami, ale tym razem ta kwestia upodlenia protestujących przez rządzących, odebrania 
im godności, była tak wielka, że paradoksalnie pomogła w wydobyciu takiego prawdzi-
wego, solidarnościowego wkurwu. Sama w trzecim dniu protestu wzięłam dres, spako-
wałam się i przyjechałam przed Sejm.

AK: Jeżeli mogę dodać coś o skuteczności: byliśmy na tym największym proteście 5 maja, 
tam było może 1500 osób, może więcej, najwięcej ze wszystkich dni, a ja myślałam, gdzie 
jest reszta tak zwanych sprawnych ludzi? Ocknijcie się! Popieracie, ale gdzie jesteście?

KH: W czasie trwania protestu byłam między innymi gościnią w TOK FM , rozmawiałam 
z Katarzyną Szustow i ona mi powiedziała: „To jest pierwszy krok. Na pierwszej Paradzie 
Równości w Warszawie, która miała miejsce 18 lat temu, było 400 osób. To proces”.

Sojusznictwo i oddanie głosu

NK: Czy w Polsce jest ruch na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami? I jak się widzi-
cie w kontekście innych ruchów emancypacyjnych, o których już mówiliście, czyli ruchu 
feministycznego i LGBTQA7. Czego od nich oczekujecie? Jakie jest miejsce sojuszników 
i sojuszniczek w ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami?

AG: Te ruchy próbują nam pomóc, ale nie wiedzą, jak do tego podejść, bo nam nie może 
pomóc ktoś, kto nie ma tej świadomości [doświadczenia i wiedzy o niepełnosprawności]. 
To muszą być ludzie, którzy wiedzą o problemie, muszą wiedzieć, jak tej osobie pomóc. 

7     Skrót LGBTQA odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transgenderowych, queer i aseksualnych.
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Nie chodzi tu tylko o napisanie czy podanie czegoś; chodzi o dużo większą świadomość 
problemu.

KH: Nie dzieliłabym tego przesadnie. Oczywiście trzon ruchu muszą tworzyć osoby 
z niepełnosprawnościami, ale otwarta, nowoczesna i tolerancyjna Polska to jest coś 
więcej niż tylko ruch osób z niepełnosprawnościami. Stąd współpracujemy miedzy in-
nymi z organizacjami feministycznymi, obywatelskimi czy LGBT. Razem budujemy coś 
większego i stoimy po stronie europejskich wartości.

NK: A czego oczekujesz od sojuszników?

KH: Jestem kobietą z niepełnosprawnością, która jest biseksualna, która jest paraolim-
pijką, czyli w naturalny sposób łączę różne tożsamości. Od sojuszników oczekuję wspar-
cia w działaniu. Prawdziwy ruch obywatelski powstanie, gdy ludzi połączą wspólne war-
tości, często również ponad głowami ich własnych interesów.

KŻ: Ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce nie ma, ale on się ro-
dzi. Trzeba czasu, żeby powstał, ale ważne jest, aby sojuszniczki i sojusznicy dawali nam 
przestrzeń, czyli pozwalali nam się wypowiadać, zapraszali nas w różne miejsca, słucha-
li nas oraz likwidowali bariery, które uniemożliwiają nam obecność w tej przestrzeni. 
Moim ideałem jest to, aby z różnych ruchów: LGBT, ruchu na rzecz praw kobiet powstał 
ruch na rzecz praw człowieka. Taki ruch, gdzie uwzględnia się perspektywy i prawa 
wszystkich osób. Trzeba pokazać, że kobieta może być kobietą z niepełnosprawnością, 
może być queer, może być lesbijką.
Myślę, że ruch na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami jest możliwy wówczas, gdy 
powstaną organizacje rzecznicze; gdy skończy się charytatywne traktowanie osób z nie-
pełnosprawnościami, gdy organizacje i osoby, które się nade mną pochylają, pomagają 
mi, aktywizują mnie – gdy to słyszę to robi mi się niedobrze – zaczną mnie traktować po 
partnersku. Uważam, że sojusznictwo jest możliwe dzięki dialogowi i oddawaniu prze-
strzeni. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy nam się głos daje czy oddaje i ja uważam, że nam 
się głos oddaje.

AK: Z perspektywy sojuszniczki to jest skomplikowane i zniuansowane zadanie: jak być 
fajną osobą sojuszniczą, jak iść razem w stronę równości w zgodzie z wartościami, o któ-
rych mówiłaś Karolina. Na poziomie praktyki jest mi bardzo bliskie to, co ty mówiłaś, 
Kasia. Przy okazji robieniu protestu w Krakowie sojusznictwo polegało na przykład na 
pójściu do ośrodka, w którym mieszka osoba, która chce w nim wziąć udział, umożliwie-
nie jej wyjścia z tej instytucji, zaprowadzenie jej na miejsce, opowiedzenie jak wygląda 
przestrzeń, podanie mikrofonu, stanie obok, stworzenie przestrzeni, aby ta osoba mogła 
się wypowiedzieć, a następnie bezpieczne odprowadzenie jej do miejsca zamieszkania.
Jako sojusznicy i sojuszniczki musimy być osobami, które zadają niewygodne py-
tania, na przykład: dlaczego nie zadbacie o tłumaczenie na język migowy? I więcej – 
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podpowiedzieć, jak to zorganizować. Sojusznictwo ma też taki wymiar praktyczny. A na 
szerszym poziomie myślę, że jest ważne, aby na przykład ruch kobiecy przepracował 
i przyjął za swoje postulaty ruchu osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego postula-
tem ruchu feministycznego nie może być opieka wytchnieniowa? Oczywiście, że może. 
Dlaczego postulat edukacji dwujęzycznej dla dzieci głuchych nie może być postulatem 
ruchu feministycznego? Może być, ponieważ część kobiet żyjących w Polsce to głuche 
kobiety i dziewczynki, którym państwo nie zapewnia odpowiedniej edukacji i dlatego to 
jest nasz postulat. To nie jest zagarnięcie tematu – to wspólna walka, o ile będziemy się 
nawzajem słuchać. Myślę również, że kwestia ekonomiczna jest niesamowicie ważna. 
Ruchy emancypacyjne często mają rys ruchu kulturowego, zajmują się kształtowaniem 
postaw, ale tu też chodzi o kwestie godności, a godność jest związana z warunkami życia 
i kwestią ekonomiczną. Dlatego, mówiąc o innych ruchach, musimy włączać w rozmowę 
zagadnienia ekonomiczno-socjalne i zastanowić się, w jaki sposób kwestie te wpływają 
na to, jak nasze ruchy są postrzegane – czy nagle nie stajemy się jakimś elitystycznym 
ruchem, który nie bierze pod uwagę kwestii ekonomicznych. U podstaw praw człowieka 
jest godność, a ta często jest związana z kwestią materialną.

KŻ: Przypomniała mi się rozmowa, którą prowadziłam z Agnieszką podczas wyjazdu 
do Warszawy na protest. My pracujemy ze sobą już bardzo długo, tworzyłyśmy razem 
Strefę8 i ja w pewnym momencie mówię o niej i innych dziewczynach: „wolontariuszki”. 
I Jezu! Jakie wolontariuszki? Aga mówi: „Jestem twoją sojuszniczką”. Okazało się, że ja 
mam wpojony ten nierówny model, według którego ktoś ma mi pomagać, a nie wspierać 
w razie potrzeb, a ona jest moją kumpelą, która jedzie ze mną na protest, bo go wspiera. 
Myślę, że bardzo ważną rzeczą przy budowaniu sojuszy jest edukacja osób z niepełno-
sprawnościami na temat ich praw i słownictwa.

JJ: Wróćmy do systemu orzecznictwa i niezdolności do pracy. Prawo podkreśla niezdol-
ność i niemożliwość, zamiast dokonać diagnozy potrzeb danej osoby i sposobu, w jaki 
można ją wesprzeć. Teraz rząd pracuje nad reformą systemu orzekania o niepełnospraw-
ności i mówi się o orzekaniu o niesamodzielności. Wydaje mi się, że tu też chodzi o tę 
postawę: „ja wiem lepiej”. Mówię z perspektywy organizacji prawniczej, która zajmuje 
się prawami człowieka. Kiedyś słyszałem taki żart: „Co łączy papieży, nauczycieli i praw-
ników? Dogmat o nieomylności”. Władza korzysta z tego przywileju, a prawo jest narzę-
dziem władzy. Z pozycji władzy uznaję, że wiem lepiej, a więc wprowadzę nowy przepis, 
nie pytając nikogo o zdanie, czy to, co wprowadzam, jest w ogóle sensowne, czy nie. 
Nie ma wyczulenia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami ani wśród rządzących, 
ani wśród społeczeństwa. Nikt nie pomyśli, że osoby bezpośrednio zainteresowane tym, 

8     Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo zostało założone z inicjatywy i na rzecz kobiet z niepełnosprawno-
ściami; o swoich celach piszą: „Naszym celem jest m.in. obrona praw dziewcząt i kobiet z niepełnosprawno-
ściami, poprawa jakości ich życia, wspieranie emancypacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy 
ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, wyznanie, bezwyznaniowość, pochodze-
nie, wiek, wykształcenie, status ekonomiczny i in.”, za: http://www.strefawenuszmilo.org/ [data dostępu: 
12.11.2018].
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co ich dotyczy można zapytać: „Przepraszam, w czym ci pomóc”, a nie łapać za rękę 
i pchać, prowadzić, ciągnąć przez pasy. Zamiast tego można zapytać: „Przepraszam, czy 
ja mogę ci jakoś pomóc?”, „Jak ci pomóc?”, „Czy chcesz w ogóle mojej pomocy?”.

Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 9

NK: Czym jest Konwencja ONZ dla rodzącego się ruchu na rzecz praw osób z niepełno-
sprawnościami?

JJ: Dla mnie z perspektywy prawniczej jest to bardzo ważny dokument, który wyznacza 
międzynarodowe standardy dotyczące traktowania osób z niepełnosprawnościami, ale 
mam wrażenie, że w rzeczywistości nie ma w niej nowego katalogu praw człowieka. To 
jest zebranie standardów, które są już obecne w różnych aktach, więc trzeba się zasta-
nowić, dlaczego Konwencja powstała. Być może zaistniała potrzeba zaznaczenia, że są 
różne prawa i że z tych praw mogą też korzystać osoby z niepełnosprawnościami i po-
winny być one przestrzegane bez względu na niepełnosprawność danej osoby. Mimo, 
że jest to super dokument, pięknie napisany, jest on również na dużym poziomie ogól-
ności. Powstaje pytanie – jak przekłada się on na codzienne przepisy? Powinnyśmy się 
zastanowić, co na naszym krajowym podwórku powinnyśmy zrobić, żeby tę Konwencję 
w pełni wdrożyć.

NK: Czyli co trzeba zrobić, żeby ją wdrożyć na poziomie krajowym?

JJ: Czytamy po kolei przepisy Konwencji i zastanawiamy się, czy mamy to wdrożone, 
czy nie. Jeżeli na przykład mówimy o tym, że osoba z niepełnosprawnością ma mieć 
zapewnioną zdolność do czynności prawnych, to wyklucza nam to instytucję ubezwła-
snowolnienia10. W związku z tym analizujemy nasze przepisy, gdyż wiemy, że są nie-
zgodne z Konwencją w tym zakresie. Niestety samą Konwencją nie wszystko możemy 
załatwić na podwórku krajowym. Mówię to z pewną przykrością, wiedząc, jak system 
prawny funkcjonuje. Na podstawie samej Konwencji często nie jesteśmy w stanie wygrać 
sprawy. Oczywiście jeśli trafimy na mądry sąd, który będzie w stanie wyłuskać przepisy 
Konwencji i zinterpretować nasze niedoskonałe przepisy, to będzie w porządku. Mamy 
już takie sprawy, że właśnie w oparciu o Konwencję sąd uznał, że ktoś jednak nie będzie 
ubezwłasnowolniony, bo to byłoby sprzeczne ze standardami konwencyjnymi. Ale inny 
sąd mówi: „Przecież nadal mamy nasze przepisy i póki mam takie przepisy w ustawie, 
to będę stosował ustawę”. To jest taka słodko-gorzka refleksja.

9 W oryginale nazwa Konwencji brzmi Convention on the Rights of Persons with Disabilities, czyli Konwencja 
o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Oficjalne polskie tłumaczenie to Konwencja o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych.

10 W obecnym kształcie instytucja ubezwłasnowolnienia obowiązuje w Polsce od 1964 roku. W Polsce żyje 
ok. 100 tysięcy ubezwłasnowolnionych osób (ok. 85 tysięcy ubezwłasnowolniona całkowicie i ok. 14 tysięcy 
częściowo). 
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AG: Konwencja jest odkładana na bok. My, osoby niepełnosprawne, mamy świadomość, 
że ona jest, ale państwo sobie z nią nie radzi.

KŻ: Mimo, że mam zastrzeżenia do polskiego tłumaczenia Konwencji, to dla mnie jest 
ona dużym ułatwieniem. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami mogą się domagać 
swoich praw. Prawo jest dla mnie pisane językiem niezrozumiałym, a Konwencja jest 
napisana językiem zrozumiałym. Jest też przetłumaczona na prosty język do czytania, 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą ją sobie przeczytać, jest też wersja 
z piktogramami. Język prawniczy taki nie jest.

AK: Konwencja jest sukcesem ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Była 
tworzona przez różne osoby z niepełnosprawnościami, a także przez ekspertów, praw-
ników itd. I udało się stworzyć horyzontalny zapis, który mówi o tym, jak powinno być 
w różnych krajach na świecie. Konwencja jest czymś, do czego możemy dążyć. Ja w pracy 
stosuję ją na dwa sposoby: uczę socjologii i wydaje mi się, że jest to fajne narzędzie edu-
kacyjne. Po prostu musimy mieć narzędzia zmieniające postawy tak zwanych sprawnych 
osób.
Ostatnio pracowałam trochę przy sprawozdawaniu, pisaliśmy raporty alternatywne11 
i to mi pokazało, że przez ostatnie trzy czy cztery lata zaczęłyśmy się spotykać i dys-
kutować z różnymi działaczkami w Polsce wokół Art. 612. To, co się udało, to że w tych 
raportach wybrzmiał głos kobiet. A teraz mamy rekomendację z Genewy, która mówi, że 
sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce jest trudna i skomplikowana i pań-
stwo szczególnie musi się nią zająć. Więc mogę powiedzieć, że wokół Art. 6 zawiązała 
się grupa osób, która powiedziała „OK, skoro możemy o to walczyć, zawalczmy” i udało 
się. Zobaczymy, co z tego wyniknie dalej.

KŻ: Chciałam jeszcze dodać coś na temat Konwencji: im większą mam świadomość 
swoich praw, tym bardziej widzę jakich zapisów w Konwencji brakuje. Na przykład nie 
ma artykułu dotyczącego praw osób LGBT z niepełnosprawnościami, a ja bym bardzo 
chciała, żeby coś takiego było.

Cele ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami

NK: Co jest dzisiaj kolejnym celem ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami 
w Polsce? Był protest, Genewa, co dalej?

11 Na początku września 2018 roku polski rząd przedstawił raport z wdrażania Konwencji Komitetowi ONZ 
ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Genewie; część polskich organizacji rządowych przygotowała 
swoje raporty alternatywne.

12    Art. 6 dotyczy praw kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami.
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AG: Myślę, że warto zająć się przemocą nad osobami niepełnosprawnymi w rodzinie. 
Ten temat prawie w ogóle nie jest dotykany, a powinien. Myślę, że to jest najważniejsza 
kwestia dotycząca osób niepełnosprawnych. Trzeba w związku z tym działać i rozma-
wiać na temat przemocy dotyczącej osób niepełnosprawnych w rodzinie, także osób 
ograniczonych umysłowo. Pokażmy, że walczymy o te osoby.

AK: Odniosę się do tego, co powiedział Adrian: osoby z niepełnosprawnościami, z któ-
rymi przeprowadzam wywiady, często mi opowiadają, że doświadczają przemocy. Nie 
przeanalizowałam jeszcze całego materiału, ale zauważyłam, że w pewnym momencie 
moi rozmówcy zazwyczaj mówią o doświadczeniu przemocy komuś innemu i że osoby, 
które o tym słyszą, źle reagują: uciszają, ignorują, albo po prostu nie reagują. A tu chodzi 
o reakcję tej osoby i otoczenia. Decyzja powiedzenia o doświadczaniu przemocy jest 
bardzo ciężka, wymaga odwagi, ale kiedy osoby doświadczające przemocy zaczynają 
o niej mówić, stykają się ze ścianą.

KH: To temat złożony. Powiedzmy, że mamy do czynienia z taką sytuacją teoretyczną: 
jest osoba z niepełnosprawnością, dziewczyna, zostaje z nią w domu mama, która ją 
rehabilituje. Na dom pracuje tylko i wyłącznie ojciec, który musi pracować na cztery 
etaty, bo to nie jest majętna rodzina. Po powrocie do domu ojciec się wydziera, czyli 
dokonuje aktu przemocy słownej na matce i na dziewczynie, a jednocześnie jest tak 
„dojechany”, że on już naprawdę nie może, jego siły witalne zostały przekroczone 400 
razy, więc zaczyna krzyczeć. I dochodzimy tu do najprostszej rzeczy, czyli kwestii urlopu 
wytchnieniowego dla opiekunów. A do realizacji tego postulatu potrzebne jest rozwią-
zanie systemowe.

NK: A taki najbliższy cel?

KH: Myślę o rynku pracy i uważam, że trzeba wywrzeć nacisk, żeby w instytucjach pu-
blicznych, szczególnie w tych, które zajmują się kwestią niepełnosprawności, pracowały 
osoby z niepełnosprawnościami, bo wtedy mówimy o podmiotowości, czyli na przykład 
w PFRON-ie [Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych], Minister-
stwie Rodziny.
Myślę też, że ważne jest, aby w miastach wprowadzić karty osób z niepełnosprawno-
ściami. W Łodzi nazwali to „Kartą bez barier”, Radom też wprowadził coś takiego, ale 
inne miasta jeszcze nie. Wiemy, że koszty utrzymania osób z niepełnosprawnościami 
są wyższe, dlatego bardzo prostym rozwiązaniem wspomagającym jest wprowadzenie 
przez samorządy Karty Osób z Niepełnosprawnościami. Przykładowo: jeśli osoba z nie-
pełnosprawnością musi wziąć taksówkę po to, by dostać się do kina, to jej kino kosztuje 
w praktyce dużo więcej, bo często, z uwagi na niepełnosprawność ruchową, nie może 
pojechać komunikacją publiczną. To, co można więc w tej kwestii zrobić, to obniżyć 
koszt biletu do kina lub komunikacji.
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KŻ: Chciałabym, żeby kwestia niepełnosprawności nie była kwestią prywatną, ale spo-
łeczną i polityczną, bo i przemoc i niepełnosprawność dotyczą każdego i każdej, a nie 
tylko osób, które doświadczają przemocy, czy osób z niepełnosprawnością. Dla mnie 
cel jest dwutorowy: z jednej strony wzmacniać osoby z niepełnosprawnościami, pro-
jektować razem z nimi działania, oddawać im pole do tych działań i uświadamiać, jakie 
mają prawa. A drugi kierunek to działania dla osób, w cudzysłowie, „sprawnych” – edu-
kacja i uświadamianie od najmłodszych lat. Czyli na przykład wprowadzanie do ksią-
żek innych modeli rodziny niż model: sprawny tata, sprawna mama po ślubie i sprawne 
dziecko. Zamiast tego dwóch ojców lub dwie mamy i dziecko – i któreś z nich o nienor-
matywnym wyglądzie.
Resztę celów wymienię tylko hasłowo: zniesienie ubezwłasnowolnienia, wprowadzenie 
opieki wytchnieniowej, edukacja seksualna osób z niepełnosprawnościami, zadbanie 
o prawa reprodukcyjne kobiet z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie przemocy 
wobec nich.

AK: Powiem o dwóch rzeczach, które się tu nie pojawiły. Pierwsza to kwestia instytucji, 
w których żyje duża część osób z niepełnosprawnościami w Polsce, o których wiemy 
bardzo niewiele jako społeczeństwo, a w których dzieją się różne rzeczy i wobec których 
brak mechanizmów zapobiegania. W wielu krajach miał miejsce proces deinstytucjona-
lizacji, to znaczy przestano budować molochy na 200 osób i buduje się domy, w których 
mieszkają osoby z niepełnosprawnościami w lokalnych społecznościach. To się teraz 
dzieje na przykład na Węgrzech, a wydarzyło już w krajach skandynawskich i na Zacho-
dzie. To jest coś, co i nas czeka i będzie to rewolucja mentalna.
A druga rzecz to kwestia finansowania i kwestia roli organizacji pozarządowych w bro-
nieniu praw człowieka związanych z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, że one są teraz 
w potrzasku: państwo nie robi wystarczająco dużo, by wspierać osoby z niepełnospraw-
nościami i wspomagać kobiety w pracy opiekuńczej. Praca opiekuńcza jest głównie pracą 
kobiet, a w Polsce mamy do czynienia w znaczącej mierze z modelem opieki w rodzinie 
i od niedawna NGO-sami. NGO-sy przejmują rolę państwa i otrzymują pieniądze, aby 
prowadzić różnego rodzaju ośrodki, placówki itd., więc siłą rzeczy nie będą się radykal-
nie sprzeciwiać polityce rządu, bo nie chcą stracić tych środków. I tu pojawia się dylemat, 
który ja po części rozumiem: jeżeli ktoś ma stracić dofinansowanie na 20 placówek, które 
prowadzi, dlatego, że powie coś, co może się nie spodobać, to może to nie jest jego rola, 
bo w pierwszej kolejności chce utrzymać wsparcie dla tych osób, które go potrzebują 
i znikąd indziej nie dostaną pomocy. Rozumiem, że to jest potrzask. Wynika on z całej 
konstrukcji systemu, w którym znajdują się NGO-sy. Dlatego wyzwaniem będzie znale-
zienie finansowania na działania w zakresie praw człowieka oraz rzeczywiste zrzesza-
nie się osób z niepełnosprawnościami w organizacjach, które traktują je podmiotowo, 
w których osoba sprawna nie dyryguje osobami z niepełnosprawnościami, i w których 
stosowana jest zasada „nic o nas bez nas”13.

13     Zob. manifest UPIAS w niniejszej publikacji: Podstawowe założenia na temat niepełnosprawności, s. 117.
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JJ: Dla mnie jako prawnika celem jest przede wszystkim zmiana prawa w zgodzie z Kon-
wencją: zniesienie ubezwłasnowolnienia, stworzenie przystępnych mechanizmów 
ochrony równego traktowania osób z niepełnosprawnościami w sferze dostępności do 
usług, stworzenie prawnych mechanizmów ochronnych.
Dla mnie celem jest cały czas to, aby mówić i edukować. Mówiłem o sprawie, gdy sąd 
zastosował Konwencję, przeciwstawił się polskim przepisom i nie wyraził zgody na 
ubezwłasnowolnienie. Spotkałem się z tą sędzią później w innych sprawach zawodo-
wych i ona mówi: „Super, że wy jako fundacja byliście obecni w tym postępowaniu, bo 
ja nie wiedziałam o Konwencji”. Więc to jest wielka rola organizacji pozarządowych, 
żeby mówić i edukować. Mam wrażenie, że państwo polskie niestety nie odrobiło swojej 
lekcji i o Konwencji wiemy my, czyli tak właściwie zamknięte środowisko, i szerzej się 
o niej nie mówi. Dzięki protestowi i szerszej obecności tematyki niepełnosprawności 
w przestrzeni medialnej Konwencja zaczęła funkcjonować, ale to jest według mnie duża, 
nieodrobiona lekcja, że w urzędach i instytucjach państwowych o Konwencji niestety 
się nie słyszy. 
Do rozwiązania została jeszcze kwestia małżeństw. Obecnie osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną bądź psychiczną nie mogą ich zawierać. To jest poważna ingerencja 
w sferę życia prywatnego – państwo powinno się od niej trzymać z dala. Tak jak w przy-
padku instytucji ubezwłasnowolnienia i tu państwo kontroluje życie danej osoby. Trzeba 
podkreślić prawo do samodzielnego, niezależnego życia.

AG: Urzędnicy mówią: uważajcie na małżeństwa, które mają dzieci. Znam wiele przy-
kładów, że gdy osoba z urzędu dowie się, że niepełnosprawna para ma dziecko, to od 
razu musi je zabrać, bo zakłada, że nie damy sobie rady. Rodzi się dziecko, idziemy je 
zarejestrować do urzędu, powiemy urzędniczce, że jesteśmy oboje niepełnosprawni, 
a po tygodniu zjawia się urzędnik i przedstawia nieistniejące dowody, że my sobie nie 
poradzimy z opieką nad dzieckiem. Mnie to boli, bo myślę, że takie osoby dają najwięcej 
czułości dzieciom.

JJ: Niestety osoba z niepełnosprawnością to jest osoba do opieki – takie jest rozumienie 
niepełnosprawności w przestrzeni publicznej. To jest ktoś, kim trzeba się zaopiekować, 
poprowadzić za rękę, otoczyć opieką, na siłę przytulić, na pewno będzie potrzebować 
pomocy. I tu jest przede wszystkim potrzebna zmiana myślenia.

Język

NK: Chciałabym zmienić temat i dopytać o to, jak mówić: osoba niepełnosprawna czy 
osoba z niepełnosprawnością? Zastanawia mnie to, gdyż zanim wyjechałam za grani-
cę na stypendium, byłam przekonana, że należy mówić osoba z niepełnosprawnością. 
Skończyłam w Krakowie szkołę trenerską, mieliśmy tam wykład na ten temat: nie należy 
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utożsamiać nikogo z pojedynczą cechą, każdy z nas łączy wiele tożsamości, stąd „osoba 
z niepełnosprawnością”, a nie „osoba niepełnosprawna”. Potem wyjechałam do Stanów, 
robiłam doktorat z disability studies, mój promotor jest osobą niepełnosprawną, pozna-
łam osoby z tamtejszego środowiska osób niepełnosprawnych i oni mówią, że nie są 
osobami z niepełnosprawnościami. Niech ludzie mówią jak chcą, ale oni identyfikują 
się jako osoby niepełnosprawne, bo po pierwsze w świecie, który jest tak zbudowany, 
to jest ich dominująca tożsamość, a po drugie są dumni z tego, że są niepełnosprawni. 
Zastanawiam się, co uważacie i jak mówicie?

KŻ: Pytanie, czy gdyby nie było tych nierówności, to musiałabym pokazywać, że jestem 
dumna ze swojej niepełnosprawności. Chciałabym dożyć czasów, w których będę mogła 
o sobie mówić tak jak chcę. Zastanawiam się, czy jest możliwe odzyskanie tych wszyst-
kich wyrazów, które obecnie mają negatywny wydźwięk; nadanie im pozytywnego lub 
obojętnego znaczenia. Myślę o takich słowach, jak: kaleka, inwalida. Kiedy teraz mówi-
my na przykład: „kaleka”, to kogo mamy na myśli? No kogoś, kim trzeba się zajmować. 
Taki język zabiera mi podmiotowość.

NK: A jak mówisz o sobie?

KŻ: Najchętniej bym mówiła o sobie queer. W społeczeństwie mówię kobieta z niepeł-
nosprawnością, żeby podkreślić walor edukacyjny, chcę pokazać, że nie jestem cała nie-
pełnosprawnością, że to „z” ma znaczenie.

KH: Dla mnie to jest kwestia tego, że jestem z tym OK. To jest część mojej tożsamo-
ści, ale niespecjalnie widzę tu powód do dumy bądź jej braku. Jasne, są osoby z niepeł-
nosprawnościami, które mówią „jesteśmy niepełnosprawne i koniec”, to jest kwestia 
utożsamiania się z pewną cechą, ale my jako społeczeństwo mamy rozszerzać język i nie 
dyskryminować kogoś z powodu jednej cechy, którą posiada. Istotne jest to, by wyginać 
język w stronę giętkości – to nie tylko nie dyskryminuje, ale także zwraca uwagę na 
różnorodność świata.

AG: Ja odpowiem tak: jak myślimy, zależy od nas. Ja uważam siebie za osobę z dysfunkcją, 
nie z niepełnosprawnością, bo w społeczeństwie bardzo dużo osób mnie dobrze odbiera. 
Wszystko się dzieje w głowie, bo wózek możemy zostawić, a siebie, swojej dysfunkcji już 
nie. Nie jestem niepełnosprawny. Niepełnosprawność to jest, przykładowo, osoba, która 
jest pod respiratorem, osoba, która ma jakąś dysfunkcję nerek, osoba, która boryka się 
z jakąś niepełnosprawnością na co dzień. Według mnie ja nie mam ograniczenia, bo mogę 
sobie stanąć, czuję wszystko i jest ze mną wszystko OK, ja mam tylko dysfunkcję, która 
po prostu sobie jest.
Ludzie widzą, że mogę wejść do autokaru prowadzony za rękę i mówią: „Jak ty to możesz 
zrobić? Przecież jesteś niepełnosprawny”. Gdy tak mówią, to ja tym bardziej pokazuję, że 
jestem sprawny, wychodzę z wózka i robię 25 pompek. Jakbym miał niepełnosprawność, 
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to bym nie miał czucia, nie mógłbym mieć dzieci, a mogę – to jest dla mnie sprawność 
i przełamuję stereotypy.

AK: Używam „osoba z niepełnosprawnością” w celach edukacyjnych, ale jestem też – 
w niektórych sytuacjach – przeciwniczką zbytniego skupiania się na języku. Miałam do 
czynienia z sytuacjami, że ktoś mówi o czymś bardzo ważnym, na przykład o godności 
i używa wyrażenia „osoba niepełnosprawna” albo „niepełnosprawny” i dostaje taki ko-
mentarz w mediach społecznościowych: „Hej, hej, nie niepełnosprawny, ale osoba z nie-
pełnosprawnością” i wtedy osoba, która naprawdę się ujęła za godnością albo za inną 
ważną sprawą, jest zbita z pantałyku. Nie wiem, jak to nazwać, to łatwo może zamienić 
się w klasizm albo elityzm językowy, bo nie każdy ma szansę bywać i edukować się w za-
kresie terminologii, choć pewnie powinien. Ze zmianami językowymi musimy uważać, 
żeby one służyły zrozumieniu, a nie zdyskredytowaniu czyjejś wypowiedzi. Wydaje mi 
się, że gdy popatrzymy na rozwój słownictwa dotyczącego niepełnosprawności w Polsce 
to zobaczymy, że ono się zmieniało, i ciągle – jak to się mówi? – może nas „wystrychnąć 
na dudka”. Przyjmujemy: „O, to teraz będziemy mówić osoba niepełnosprawna”, a zaraz: 
„o nie, to było jednak źle”. Ten język płata figle, dlatego ważne jest przede wszystkim to, 
co ktoś chce powiedzieć.

KH: Kiedyś było przecież tak, że mówiło się inwalida, kretyn, idiota…

JJ: Ja też staram się używać pojęcia „osoba z niepełnosprawnością”, gdyż podzielam fi-
lozofię Karoliny, że to jest jedna z cech, natomiast nie czuję się na siłach, żeby mówić 
wszystkim, jak te osoby nazywać. Uważam, że każdy może siebie nazywać i definiować 
tak, jak chce. A najważniejsze jest poszanowanie podmiotowości tej osoby. Ewolucja 
w języku jest bardzo duża, natomiast w prawie te stygmatyzujące pojęcia nadal funkcjo-
nują: w Kodeksie Cywilnym „upośledzenie” funkcjonuje od 1964 roku, więc język prawny 
kompletnie nie nadąża za tą nową rzeczywistością.

Dostępna Polska 

NK: Jaka Polska będzie Polską dostępną?

KŻ: Dla mnie Polska dostępna jest wtedy, kiedy będę mogła ze swoim partnerem, który 
jest w trakcie tranzycji14, adoptować dziecko i wziąć ślub. Polska dostępna jest wtedy, 
kiedy będę mogła przejść bez obaw przez ulicę, nie bojąc się, że wejdę pod samochód, 
bo nie ma świateł. Polska dostępna jest dla mnie wtedy, gdy Kościół nie będzie decy-
dował o moich sprawach, a rząd razem z Kościołem o mojej seksualności i o tym, czy 
mam prawo do aborcji czy nie. Polska dostępna to miejsce, gdzie kobiety doświadczające 

14  Tranzycja: „proces korygowania płci obejmujący zmianę roli społecznej i wizerunku, diagnostykę, hormono-
terapię i zabiegi chirurgiczne oraz zmianę oznaczenia płci prawnej i wymianę dokumentów, pozwalające na 
życie w preferowanej płci”, definicja za: transoptymista.pl [data dostępu: 12.11.2018].
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przemocy mają wsparcie i nie są za tą przemoc obwinianie. Polska dostępna to kraj, 
w którym każde dziecko ma dostęp do edukacji antydyskryminacyjnej. Polska dostępna 
to miejsce na różnorodność.

AG: Każda osoba, no dobrze – już powiem – z niepełnosprawnością, powinna móc się 
sama zdefiniować. Osoby zdrowe czasem nie mają świadomości, że my nie możemy do-
ciec swoich praw.

KH: A ja myślę, że Polska dla wszystkich będzie wtedy, gdy zostanę prezydentką.
[Śmiech]

AK: Dla mnie Polska będzie dostępna, gdy będę przychodzić na różne spotkania i nie 
będę się musiała zastanawiać, czy moi znajomi mogą tam dotrzeć, gdy na uczelniach 
będą tłumacze języka migowego albo gdy w różnych przestrzeniach będą przebywać 
różne osoby; moi sprawni znajomi nie będą mówić: „Wow, ile jest dziś osób z niepełno-
sprawnościami na spotkaniu, nieźle o to zadbaliście”. Gdy na stanowiskach zarządzają-
cych będą osoby z niepełnosprawnościami.

KH: I wtedy, kiedy będą posłowie i posłanki z niepełnosprawnościami.

JJ: Dla mnie Polska dostępna to taka, w której nie będę miał pracy jako prawnik zajmu-
jący się sprawami dyskryminacyjnymi – to już po prostu nie będzie potrzebne.

biogramy:

Adrian Glinka – działacz na rzecz praw osób niepełnosprawnych 

i niesamodzielnych, ambasador Konwencji ONZ o Prawach Osób 

Niepełnosprawnych, harcerz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 

wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, fan siatkówki – 

zarówno tej lokalnej, jak i światowej.

Karolina Hamer – medalistka Mistrzostw Świata i Europy w pływa-

niu, paraolimpijka oraz laureatka wielu prestiżowych nagród, m.in. 

Nagrody Najlepszego Sportowca z niepełnosprawnością ruchową 

w Polsce oraz Wyróżnienia Komitetu Paraolimpijskiego za łączenie 

działalności społecznej z uprawianiem sportu. Pomysłodawczyni 

m.in. kampanii #TakdlaRio i Kalendarza Paraolimpijczycy 2015, ak-

tywistka – w 2018 roku została jedną z twarzy protestu osób z nie-

pełnosprawnościami, w czerwcu tego samego roku dokonała pierw-

szego sportowego coming outu w historii jako kobieta biseksualna.
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Jarosław Jagura – absolwent prawa na Wydziale Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), apli-

kant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od 2013 roku 

współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, obecnie jako 

prawnik w Programie Spraw Precedensowych, wcześniej m.in. w ra-

mach Programu Antydyskryminacyjnego Artykuł 32 oraz projektu 

Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie rów-

nego traktowania. Ekspert z zakresu dyskryminacji.

Natalia Kowalska – badaczka literatury polskiej, nauczycielka aka-

demicka, autorka doktoratu z zakresu disability studies, trenerka 

antydyskryminacyjna, sojuszniczka osób z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Król – socjolożka i działaczka społeczna, członkini 

Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo. W pracy naukowej zajmuje 

się tematyką równości i przeciwdziałania dyskryminacji. Obec-

nie pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadzi ba-

dania dotyczące macierzyństwa i praw reprodukcyjnych kobiet 

z niepełnosprawnościami.

Katarzyna Żeglicka – queer kobieta z niepełnosprawnością, femi-

nistka i aktywistka na rzecz praw kobiet. Współzałożycielka i preze-

ska zarządu stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo oraz członkini rady 

Fundacji Autonomia. Z zamiłowania trenerka WenDo (warsztat sa-

moobrony i asertywności dla dziewcząt i kobiet) oraz performerka.
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ja mam chorobę
która nazywa się zespół Downa
z tą chorobą można wiele osiągnąć
wiele się nauczyć
jestem w stanie być osobą 
zupełnie zdrową
jeśli nauczę się matematyki



* Wiersz autorstwa Barbary Lityńskiej, grającej rolę „bardki rewolucji” 
w spektaklu Rewolucja, której nie było, odczytywany przez aktorów 
Teatru 21 i aktorów Biennale Warszawa. 

fot. Dagna Dąbrowiecka
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21 maja 2018 roku w godzinach porannych w towarzystwie Straży Marszałkowskiej na 
teren polskiego Sejmu wkroczył prezydent Lech Wałęsa. Błysk fleszy i dźwięk wyzwa-
laczy w aparatach fotoreporterów podkreślały ważność tej chwili. Kiedy Lech Wałęsa 
przecisnął się już przez tłum dziennikarzy tarasujących korytarz, dotarł do wydzielonego 
w widoczny sposób w sejmowym przejściu miejsca, właściwego celu swojej wizyty. Miej-
sce to liczyło sobie osiemdziesiąt kilka metrów. Oba jego krańce wyznaczały rozstawione 
wszerz korytarza złocone słupki połączone sznurkiem, symbolicznie regulujące prze-
strzeń dostępu. Na sejmowych kolumnach znajdujących się w owym ściśle wydzielonym 
miejscu umieszczono: biało-czerwone proporczyki, kartki z napisami „Kontynuacja pro-
testu”, „Sejm. Centrum dialogu”, planszę, na której wypisano dwa najważniejsze postula-
ty protestujących. Z boku, na rozłożonym tekturowym pudle, znajdował się również tak 
zwany „Kalendarz hańby”. Odnotowywano tam każdy kolejny dzień protestu: po jednej 
stronie kalendarza znajdował się napis „PO–PSL. Protest trwał 17 dni”, po drugiej stro-
nie „PiS. Protest trwa 34 dzień”, co od razu umieszczało sytuację protestu w szerszym 
niż doraźna sytuacja polityczna kontinuum. Boczne ramy miejsca protestu wyznaczały 
z jednej strony balustrady, za którymi rozciągała się pusta przestrzeń holu widzianego 
z góry (miejsce protestu obrano na sejmowym piętrze), i z drugiej strony ściana sejmo-
wego korytarza, z dużą ilością okien. Na okiennych parapetach znajdowały się rzeczy 
osobiste: leki, środki higieniczne, podkłady, pieluchy, chusteczki, papierowe ręczniki, 
ręczniki, a także drobne sprzęty do masażu i rehabilitacji. Ściany między oknami zostały 
oklejone postulatami, kartkami pocztowymi z wyrazami wsparcia dla protestujących, 
hasłami. Na podłodze rozciągały się przykryte kocami i narzutami dmuchane materace, 
na których znajdowała się pościel. Przy materacach stały plecaki z rzeczami osobisty-
mi i odzieżą. Kiedy więc Lech Wałęsa pojawił się w miejscu protestu osób z niepełno-
sprawnościami i ich rodziców (RON), pojawił się w przestrzeni, której dotychczasowy 
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charakter został naruszony zarówno przez obecność akcesoriów, które pozostają zwykle 
ukryte w domowych kulisach, jak i przez obecność osób, które dotychczas pozostawa-
ły ukryte w kulisach publicznych, stanowiąc tajemnicę publiczną. Odnoszę się tu do 
koncepcji mówiącej o niewidzialności osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni pu-
blicznej, co oznacza między innymi to, że nie są one postrzegane jako jej współtwórcy.

Żywa mowa protestu rodzi się na sejmowym korytarzu

Miejsce protestu – sejmowy korytarz – a zatem przestrzeń przechodnia, ciąg komunika-
cyjny łączący inne pomieszczenia i prowadzący do właściwych sal obrad czy gabinetów 
ważnych urzędników państwowych, który nie spełnia na co dzień funkcji reprezentacyj-
nej, stał się dla protestujących przestrzenią służącą do wyrażania oporu i prowadzenia 
debaty publicznej, czy też sporu publicznego. Korytarz, jako ten szczególny rodzaj prze-
strzeni w instytucjach pożytku publicznego, uruchamia również innego rodzaju skoja-
rzenia. Mam tu na myśli z jednej strony korytarz rozumiany jako przestrzeń przeznaczo-
ną do „oczekiwania na swoją kolej” w urzędach, przychodniach, czy ośrodkach pomocy 
społecznej, gdzie gromadzą się osoby zawsze w jakiś sposób zależne od owych instytucji 
i mechanizmów władzy i wiedzy, które one wytwarzają, jak i korytarz rozumiany jako 
przestrzeń dialogu, przestrzeń postulatywną, przestrzeń wymiany zdań, a często rów-
nież sporu prowadzonego przez zgromadzone w nim i czekające na swoją kolej oso-
by. Tym, co charakterystyczne dla owej mowy rodzącej się między ludźmi w sytuacji 
oczekiwania na korytarzach instytucji publicznych, jest jej na poły prywatny, na poły 
publiczny charakter. Ma on często znamiona konfesji, wyznania, dzielenia się doświad-
czeniami, co odstaje od urzędowego czy medycznego dyskursu właściwego instytucjom, 
w których rodzi się owa żywa mowa oczekujących, zanim zostaną poddani instytucjo-
nalnym trybom postępowania i właściwym im strukturom językowym. Obranie na miej-
sce protestu sejmowego korytarza spełniało więc nie tylko funkcję bycia widzialnymi 
przez protestujących (protestujący odmawiali, gdy proponowano im przeniesienie się 
do innych sejmowych przestrzeni), lecz także umieszczało ich w swoistym „pomiędzy”, 
na przecięciu dwóch rodzajów obecności: prywatnej i publicznej. Gest ten okazał się nie-
zwykle skutecznym narzędziem performatywnym, ustanowił bowiem scenę w miejscu, 
które uznalibyśmy za kulisy, sprawiając, że zachwianiu uległa granica między tym, co 
oficjalne i tym, co nieoficjalne. Odwróceniu uległ więc porządek reprezentacji – to, co 
zwykle załatwia się za zamkniętymi drzwiami urzędów i gabinetów, tu działo się w owej 
publiczno-prywatnej przestrzeni pomiędzy, często przy udziale mediów, stanowiąc duże 
wyzwanie dla składających protestującym wizyty polityków. 

Erving Goffman uznałby, że fasada czy też społeczno-teatralna rama protestu i przyjęte 
w nim decorum skutecznie podważały występy polityków, odsłaniając sztuczność czy 
nieadekwatność ich zachowań w relacji z protestującymi i poddawały w wątpliwość 
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szczerość ich intencji1. Postawy wobec protestujących przyjmowane przez polityków, 
wyrażające się w przekonaniach, uczuciach i zachowaniach – w reakcjach ekspresyjnych 
(mimicznych, pantomimicznych), wokalnych, słownych (w formie opinii) i w działaniach 
ukierunkowanych na cel (pomoc, opieka, przeszkadzanie, unikanie), których głównym 
zadaniem było jak najszybsze zakończenie protestu, odsłoniły komunikacyjną, społecz-
ną, w końcu egzystencjalną przepaść między osobami z niepełnosprawnościami i ich 
rodzicami, a przedstawicielami polskiego parlamentu, który powinien reprezentować 
interesy wszystkich swoich obywateli. Przyjmowane postawy polityczne ujawniły rów-
nież leżący u jej podstaw paternalizm władzy, wyrażający się z jednej strony w sądach 
moralnych, z drugiej strony w sądach medycznych.

Protest w pułapce politycznego paternalizmu

Chyba najbardziej wyrazistym przykładem tych dwóch odsłon paternalizmu władzy, 
u którego podstaw leżą przekonania medyczne i moralne dotyczące niepełnosprawności, 
były wypowiedzi posła Jacka Żalka oraz Marszałka Sejmu Stanisława Karczewskiego. 
Z pierwszej z nich wyłania się ugruntowane na stereotypie przekonanie, że osoby z nie-
pełnosprawnością nie wychodzą nigdy z okresu dzieciństwa, że nie zyskują samodziel-
ności sądów i opinii, a decyzja o okupacji sejmu nie należała do nich, lecz była wynikiem 
realizacji woli ich rodziców i przybrała formę manipulacji oraz przemocy dokonywanej 
na osobach najsłabszych i nieświadomych sytuacji, w której występują. Wypowiedź ta, 
odwołująca się do etyki troski, miała ukazać działania protestujących rodziców jako nie-
moralne, więcej – zwyrodniałe. Przytoczmy jej fragment:

Po tym, jak zachowują się opiekunowie w sejmie, jestem przekonany, że nie można im 

dać tej gotówki. Bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero dzieje 

się w domu, a mogą się zdarzyć niestety zwyrodniali rodzice. Dzieci te czasami nie mają 

głosu, bo są zamknięte, bo nie chodzą do szkoły2.

Wypowiedzi tej nie da się zbagatelizować, choćby z tego powodu, że w niezwykle wyra-
zisty sposób odsłania owo napięcie między prywatnym i publicznym wymiarem obec-
ności osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni społecznej. Widać tu wyraźnie, jak 
obecność ta musiała najpierw zostać poddana językowemu działaniu symbolicznemu 
i zawrzeć się w figurze niepełnosprawnego dziecka, która zdominowała debatę politycz-
ną wokół protestu i pozwoliła w ramach owego mechanizmu dyskursywnego odebrać 
protestującym osobom z niepełnosprawnościami poczucie sprawstwa i autorstwa po-
dejmowanych działań, by w następstwie tej operacji na symbolach mogły pojawić się 

1 Zob. E. Goffman, Człowiek w tetrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, przedmowa: J. Sza-
ski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.

2 Wypowiedź posła Jacka Żalka na antenie radia TOK FM, za: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,102433,23368475, 
zalek-ostro-o-rodzicach-w-sejmie-nie-mozna-im-dac-gotowki.html [data dostępu: 11.07.2018].
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oceny moralne wymierzone w rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 
Figurze niepełnosprawnego dziecka towarzyszy tu figura żywej tarczy, a zatem żywej 
ofiary politycznego sporu złożonej z najsłabszych. Ciężko jednak oprzeć się wrażeniu, że 
w owym byciu „żywą tarczą” polityk widzi nic innego, niż właśnie obecność – obecność 
w przestrzeni publicznej tych, którzy pozostawali dotychczas w przestrzeniach prywat-
nych domów, w otoczeniu rodzin i opiekunów. Obecność osób z niepełnosprawnościami 
w przestrzeni publicznej sejmu urasta tu do wystawiania na widok, robienia widowiska 
„na oczach całej Polski” z osób, które nie są w stanie obronić się przez manipulacją. Ro-
dzice robią więc ze swych niepełnosprawnych dzieci spektakl, wystawiają je na widok 
i epatują ich obecnością, która powinna pozostać ukryta i otoczona niewidzialną tro-
ską przeznaczonych do tego instytucji. Taką niewidzialną instytucją powinna pozostać 
również rodzina. Odsłonięcie niepełnosprawności ucieleśnionej w doświadczeniu kon-
kretnych aktorów protestu i uczynienie jej tematem publicznego sporu i debaty polityk 
postrzega jako przejaw zwyrodnienia, a zatem jako zachowanie odbiegające od normy 
i patologiczne. W wypowiedzi tej odsłania się wyraźnie sposób działania mechanizmu 
patologizowania obecności niepełnosprawności w przestrzeni publicznej.

Najbardziej jaskrawie ów mechanizm patologizacji niepełnosprawności przy użyciu 
dwóch dyskursywnych porządków – moralnego i medycznego – ujawnił się jednak 
w wypowiedzi Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który obecność prote-
stujących w sejmie określił jako sytuację epidemiologiczną, a zatem stanowiącą realne 
zagrożenie rozprzestrzenienia się poza mury polskiego parlamentu. Kilka dni później, 
tłumacząc się ze swej wypowiedzi, która wzbudziła liczne kontrowersje, Marszałek do-
precyzował, co miał na myśli:

Osoby niepełnosprawne są bardziej narażone. U osób niepełnosprawnych występują 

również inne choroby: gastrologiczne, neurologiczne, kardiologiczne. Ryzyko występo-

wania jakiejkolwiek choroby jest dużo większe. Spanie na podłodze nie jest ani kom-

fortowe, ani zdrowe. Jest większe ryzyko i powiedziałem to z pełną troską o te osoby3.

W argumentacji polityka widać nachodzące na siebie pola znaczeń, do których w po-
rządku symbolicznym i społecznym przypisana jest niepełnosprawność. W centrum 
mamy więc niepełnosprawne ciało narażone na choroby. Z afektywnego punktu widze-
nia ich kolejność w porządku wypowiedzi Marszałka wydaje mi się nieprzypadkowa. 
Są choroby gastrologiczne (a zatem związane z wydzielinami, fizjologią, trawieniem, 
wydalaniem), neurologiczne (związane również między innymi z motoryką ciała) i na 
końcu kardiologiczne dolegliwości, na które protestujący są narażeni przez długotrwałe 
przebywanie w miejscu protestu. Zważywszy na to, że Kancelaria Sejmu podjęła decyzję, 

3 Wypowiedź Marszałka Sejmu Stanisława Karczewskiego w audycji Pierwszego Programu Polskiego Radia 
„Sygnały dnia”, 22 maja 2018 roku, https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2127691,Sygnaly-Dnia-
22-maja-2018-roku-rozmowa-ze-Stanislawem-Karczewskim [data dostępu: 11.09.2018]. 
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by odciąć protestujących od dopływu świeżego powietrza, co przybrało formę zakazów 
dotyczących otwierania okien i spacerowania na zewnątrz budynku i naraziło protestu-
jących na rzeczywiste ryzyko osłabienia kondycji; zważywszy także na to, że używano 
wobec protestujących różnych form nadzoru, łącznie z tym, że przez cały okres trwają-
cego 40 dni protestu osoby z niepełnosprawnością i ich rodzice musieli funkcjonować 
przy włączonym świetle, ów strach władzy przed epidemią znajdował wyraz w mocnych 
i wyrazistych gestach. Jeśli sytuację protestu nazwiemy epidemiczną, możemy urucho-
mić tryb kwarantanny, regulować kto, z jaką częstotliwością i o jakich uprawnieniach 
może mieć dostęp do miejsca protestu: „Więc też nie może być sytuacji takiej, że wszyscy 
przychodzą, odwiedzają i się spotykają. No przepraszam bardzo. To jest protest, a nie od-
wiedziny ciągłe”4 – argumentował polityk. Regulowanie częstotliwości kontaktów mię-
dzy protestującymi a sojusznikami protestu, w tym z uznaną polską aktywistką z niepeł-
nosprawnością Janiną Ochojską, która wyrażała wolę bycia pośredniczką w rozmowach 
między protestującymi i rządem, było w wypowiedzi Marszałka uzasadniane trybem 
kwarantanny stosowanym w przypadkach zagrożenia sytuacją epidemiczną. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że ów strach przed protestem osób z niepełnosprawnościami i ich 
rodziców, protestem widzianym tu jako ognisko epidemii, jest w istocie lękiem przed 
anomalią obecności nie do powstrzymania, strachem przed obecnością, która rozleje 
się na zewnątrz sejmu i zainfekuje sobą polską przestrzeń publiczną. Chodzi więc o to, 
by za wszelką cenę utrzymać obecność osób z niepełnosprawnościami w przyjętych 
w tych wyjątkowych okolicznościach ramach, ustanawianych, jak pisałam na początku, 
poprzez sejmowe słupki wyznaczające miejsce protestu, restrykcyjne regulacje dotyczą-
ce spacerów, korzystanie z toalety i łazienki, a najbardziej poprzez odcinanie dostępu 
do protestujących osobom, które były ich sojusznikami i pragnęły się z nimi spotkać 
w miejscu protestu – przestrzeni, do której dostęp powinni mieć wszyscy obywatele, co 
jest gwarantowane konstytucją.

W tych gestach władzy widać mechanizmy kontroli, opresji i dyskryminacji osób z nie-
pełnosprawnościami i ich opiekunów, realizujące się w praktykach wykluczania i upo-
śledzania na poziomie interpersonalnym, instytucjonalnym, kulturowym i społecznym5. 
Mechanizm regulacji i kontroli koncentruje się na ciałach osób z niepełnosprawnościa-
mi, na które wskazuje się jako na szczególnie narażone na różne choroby, słabe, nie-
samodzielne i ograniczone. Pozwala to zbudować dystans między normalnością a nie-
pełnosprawnością, wskazać na ciała niepełnosprawne jako gorsze pod względem swej 
kondycji i możliwości funkcjonowania. W dyskursie tym, będącym swoistą biopolitycz-
ną technologią władzy nad ciałem, widać sposób utrwalania ideologii uzasadniającej 
i utrwalającej sytuację osób z niepełnosprawnościami jako grupy, która ze względu 
na swe ucieleśnione ograniczenia nie może sama o sobie stanowić i w ten sposób jest 

4 Wypowiedź Marszałka Sejmu Stanisława Karczewskiego podczas wizyty na Zamku w Krokowej 19 maja 
2018 r., https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/stanislaw-karczewski-o-protestujacych-w-sej-
mie,838448.html [data dostępu 11.09.2018].

5 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, przeł. P. Morawski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 29.
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wyłączona z głównego nurtu życia ekonomicznego i publicznego. To tryb, w którym he-
gemonia „pełnosprawnej” normalności pozwala orzekać władzy o ciałach niezdyscypli-
nowanych i ułomnych i tym samym wyznaczać granice ich człowieczeństwa, włączając 
w to także kategorie moralne. Kiedy więc w sejmie mówiło się o regulacjach sanitarnych 
i porządkowych związanych z „epidemiczną” obecnością osób z niepełnosprawnościa-
mi i ich rodziców, mówiło się również o regulacjach związanych z ciałami, które muszą 
podlegać szczególnej kontroli władzy jako ciała osób, poprzez swą „ułomność” niepod-
legających samodyscyplinie, ciałach, których zachowania są w związku z tym nieprze-
widywalne i nieracjonalne.

Duża grupa polityków o przekonaniach prawicowych i odwołujących się do tradycji 
(a zatem także do tradycyjnego podziału ról społecznych, gdzie funkcja sprawowania 
bezinteresownej opieki nad słabszymi i niesamodzielnymi przypisana jest kobietom), 
nie widziała w osobach z niepełnosprawnościami protestujących w sejmie samodziel-
nie myślących i stanowiących o sobie jednostek. Potrzeba większego usamodzielnienia, 
wyrażana w postulatach protestujących i dotycząca poprawy ich sytuacji ekonomicznej 
(zrównanie ich świadczeń z minimum socjalnym i przyznanie dodatku rehabilitacyjne-
go w wysokości 500 zł miesięcznie), zwiększających jednostkom spektrum możliwo-
ści i wyborów, nie mieściła się w dyskursie władzy, w punkcie wyjścia wykluczającym 
z pola toczącej się debaty samodzielność osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełno-
sprawnością intelektualną. Proponując ustawowe regulacje jako odpowiedź na postulaty 
protestujących, rząd pokazał, że zamiast rozwijać możliwość samodzielnego życia osób 
z niepełnosprawnościami, dyskryminuje je, ograniczając ich niezależność, możliwość 
tworzenia więzi społecznych, a także ich indywidualne i niepodporządkowane żadnym 
instytucjom życie6. W ten sposób medyczny i moralny dyskurs władzy znalazły legi-
tymizację w przyjętych ustawach i jasno określiły cel, który powinien być nadrzędny 
w życiowych staraniach i ambicjach osób z niepełnosprawnościami. Nie niezależność 
i większa życiowa samodzielność, a dążenie do ucieleśnienia normy poprzez systemowo 
zaplanowaną rehabilitację niepełnosprawnych ciał.

Dyskurs rehabilitacyjny w oczywisty sposób zawiera moralny pogląd na temat tego, jak 

powinno wyglądać ciało. Często jest on tendencyjny, narzucający męskie wartości i styl 

bycia. […] Jedyną możliwością, jaką oferuje, jest użycie rozwiązań technologicznych, 

ponieważ dają one lepsze funkcjonalne wyniki, a być może także pewną poprawę czy 

przynajmniej wrażenie poprawy7.

W każdym razie wyraża się w nich siła społecznego dyskursu w konstruowaniu wy-
obrażeń o niepełnosprawnym ciele, bez uwzględnienia indywidualnego doświadczenia 

6 Zamiast dodatku pieniężnego gwarantującego osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom możli-
wość dokonania samodzielnych decyzji w dysponowaniu środkami finansowymi według realnych potrzeb 
– przyznanie bonów na usługi rehabilitacyjne i sprzęt do rehabilitacji, z których to skorzysta jedynie część 
środowiska.

7     C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, op. cit., s. 101.
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niepełnosprawności i jednostkowych potrzeb związanych z tym doświadczeniem, w za-
sadzie bez uwzględnienia, że ciała / jednostki niepełnosprawne mają swoje tożsamości 
i biografie.

W przyjętej ustawie jest mowa, że osoby z niepełnosprawnością w stopniu ciężkim mają 
prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług far-
maceutycznych udzielanych w aptekach, że zostaną dla nich zniesione czasowe limity 
dotyczące dofinansowania przyznawanego na wyroby medyczne, nie pojawia się jednak 
zapis, że państwo będzie wspierać osoby z niepełnosprawnością w zdobyciu większej, 
także finansowej kontroli nad swoim życiem i że będzie dążyć do realnej poprawy ich 
sytuacji społecznej, materialnej i kulturowej (potrzeba dostępu do kultury, na przykład 
możliwości zakupu biletu do kina czy teatru, była artykułowana przez protestujące oso-
by z niepełnosprawnością, stanowiąc apel o zobaczenie w nich uczestników całego spek-
trum życia społecznego). Postulowane przez protestujących 500 złotych dodatku mie-
sięcznie zostało jednak w ustawie zastąpione pomocą rzeczową – medycznym sprzętem, 
w żaden sposób nie znosząc ograniczeń w sferze kulturowej i ekonomicznej aktywności 
osób z niepełnosprawnościami, lecz – w kontekście protestowych postulatów – w rze-
czywistości te osoby uniepełnosprawniając.

Odwołanie do idei „Solidarności” jako szansa na zmianę dyskursu

„Wezwaliście mnie, więc jestem. Chciałbym wnieść wkład do waszej walki”, rozpoczął 
prezydent Lech Wałęsa, siadając wśród protestujących na jednym z ustawionych w krę-
gu krzeseł. Obok niego siedział jeden z liderów protestu Jakub Hartwich, ubrany w ko-
szulkę z napisem „Walczę o godność i 500 złotych na życie”. Walka, o której mówił Lech 
Wałęsa, manifestowała się więc w znaczącym, politycznym połączeniu dwóch kwestii: 
zapewnieniu minimum socjalnego osobom z niepełnosprawnościami jako niezbędnym 
kroku na drodze ku zapewnieniu im obywatelskich godności. Od wyrażenia podobnej 
potrzeby rozpoczęły się w latach 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii ruchy na rzecz po-
prawy warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami, co z czasem doprowadziło 
do rewolucyjnej zmiany w świadczeniach socjalnych i znacznego ekonomicznego unie-
zależniania się tej grupy społecznej. Ten postulat jako nadrzędny został sformułowany 
w manifeście Związku UPIAS:

Sojusz twierdzi więc, że brak świadczeń ma znacznie większy wpływ na życie osoby 

niepełnosprawnej niż pozostałe, pojedyncze aspekty jej sytuacji społecznej oraz że 

wszystkie te aspekty są w zasadzie ściśle powiązane z jej sytuacją finansową. Dodat-

kowo twierdzi on również, że dokładna analiza implikacji wynikających z niewystar-

czających dochodów musi uwzględniać całość sytuacji społecznej, w której znajduje się 

osoba niepełnosprawna, więc dochody nie są traktowane w oderwaniu od pozostałych 
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kwestii, jak mogłoby sugerować pierwsze założenie. Celem działalności badawczej 

Sojuszu opisywanej w jego broszurach, notatkach służbowych i oświadczeniach pra-

sowych jest więc zwrócenie uwagi na nieproporcjonalny wpływ, jaki brak godziwych 

dochodów wywiera na życie osób niepełnosprawnych. Działalność ta pokazuje tym sa-

mym, jak rozmaite podejścia ucieleśniane przez obecne ustawodawstwo i administrację 

prowadzą do segregacji osób niepełnosprawnych i zepchnięcia ich do pozycji obywateli 

drugiej kategorii8.

Za plecami zgromadzonych kłębił się tłum dziennikarzy rejestrujących każde wypo-
wiedziane słowo, każdy obraz tego spotkania. Wizyta prezydenta, w kontekście impasu 
i braku realnego dialogu między polskim rządem a protestującymi, miała w sobie po-
tencjał ważnego gestu politycznego, być może – jak postaram się pokazać – potencjał 
jednego z najważniejszych gestów politycznych, jaki mógł się wydarzyć od legendarnego 
strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu ’80, kiedy to dźwięki pracy maszyn zastąpione 
zostały dźwiękami rozmów protestujących robotników o warunkach socjalnych, pra-
cowniczych, społecznych niezbędnych do godnego życia. Walka o godne życie znalazła 
swoje odzwierciedlenie w 21 postulatach, będących wtedy dla protestujących minimum, 
od którego należy rozpocząć rozmowy z ówczesną władzą. Tamten protest pociągnął za 
sobą kolejne, przyczyniając się do powstania wielomilionowego ruchu społecznego, któ-
rego znaczenia, bez względu na jego późniejszą historię, nie da się przecież ignorować.

Lech Wałęsa podczas spotkania z protestującymi w sejmie osobami z niepełnospraw-
nościami i ich rodzicami (RON), odwoływał się do historii sierpniowych strajków i wy-
pracowywanej wtedy taktyki politycznej, widząc w ich formule skuteczność. Przywód-
ca zachęcał, by protestujący sięgnęli do filmów oraz innych świadectw i dokumentów 
pokazujących sposób działania „Solidarności”, skoro ze względu na czasowy dystans 
nie są w stanie osadzić ich w swoim doświadczeniu. Prezydent odwoływał się także 
do „Solidarności”, która połączyła różne grupy zawodowe, odnajdujące w postulatach 
stoczniowców swój głos. „Poproście o wsparcie górników”, poradził, próbując wskazać 
grupę społeczną, która mogłaby – podobnie jak to było w przypadku solidarnościowych 
strajków – stać się znaczącym sojusznikiem protestujących. Zdaniem Lecha Wałęsy 
grupa ta nie musiałaby być liczna, chodziłoby raczej o jej polityczną sprawczość. Kiedy 
protestujące matki przypomniały, że apel o solidarność z protestującymi został wystoso-
wany do wszystkich grup społecznych, Lech Wałęsa wrócił do opowiadania o własnych 
taktykach oporu. W tych radach dotyczących sposobów oporu i sposobów szukania so-
juszników widać strategię, którą wielki performer „Solidarności” przyjął podczas spo-
tkania z protestującymi. Lech Wałęsa przyszedł do sejmu opowiedzieć o tym, co oznacza 
skuteczność protestu. Nie chodziło zatem o rozmowę, przedstawienie racji, wymianę 
poglądów, ale o wykład o skuteczności. „Co z tego, co powiem, weźmiecie dla siebie, 
to wasza sprawa, to od was zależy” – mówił Lech Wałęsa, symbolicznie ustanawiając, 

8     Zob. w niniejszym tomie, Manifest Związku Niepełnosprawnych Fizycznie przeciwko Segregacji (UPIAS), przeł. 
M. Wieczorek, s. 163.
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kto posiada tu wiedzę i polityczne doświadczenie, którymi może się dzielić, a kto ma 
słuchać i ową wiedzę czerpać, by skutecznie ją spożytkować. Spotkanie to uważam więc 
za wielką, ale straconą szansę na to, by znaczenie „Solidarności” jako konkretnej idei 
samoorganizacji społecznej, która wyjściowo reprezentowała ogół społeczeństwa, a nie 
partykularne interesy mniejszych grup, zasiliło w nowy sposób polski kapitał społeczny 
i dobro wspólne. Chciałabym tu przytoczyć istotną refleksję na temat charakteru tego 
ruchu autorstwa Jana Sowy:

„Solidarność” uważała się raczej za przedstawicielkę całego narodu, a nie rzeczniczkę 

jakiejś grupy obywateli. Nie była ruchem religijnym, chociaż symbole i rytuały religijne 

to ważny element jej funkcjonowania, zwłaszcza w momentach konfrontacji z władzą. 

Nie była ruchem narodowo-wyzwoleńczym i w swym programie nie postulowała bez-

pośrednio zmian o charakterze geopolitycznym […]. Chociaż powstała jako organizacja 

robotnicza, stała się powszechnym ruchem robotniczym, skupiającym w swych szere-

gach przedstawicieli wielu grup zawodowych: robotników, ale również inteligentów, na-

uczycieli, dziennikarzy, naukowców czy urzędników. Wyjątkową cechą „Solidarności”, 

stanowiącą o jej sile, było takie właśnie połączenie różnych grup społecznych oraz świa-

dome ujęcie w jeden program różnych celów: związkowej ochrony pracowników przed 

wszechobecną władzą partii, demokratyzacji życia społeczno-politycznego w kraju oraz 

przekształcenia państwowej własności środków produkcji we własność społeczną. Cho-

ciaż wiązały się one ze sobą i warunkowały, nie były tożsame9.

Kiedy myślę o takim pojęciu jak dobro wspólne w odniesieniu do idei „Solidarności” 
i o tym jak owa idea mogłaby zainspirować społeczny ruch na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami, ich rodziców i opiekunów, ale też jak sama ta idea mogłaby znowu zy-
skać ten powszechny wymiar ideowej sprawczości, o której pisał Jan Sowa (choć w zu-
pełnie nowej odsłonie i w nowym kontekście), myślę również o idei wyłożonej przez 
Tobina Siebersa w książce Disability Theory10. Amerykański badacz i aktywista na rzecz 
środowiska osób z niepełnosprawnościami widział w niepełnosprawności kondycję 
ludzką i kategorię społeczną, która łączy ludzi ponad podziałami na klasę, pochodzenie, 
rasę, płeć, wiek. Niepełnosprawność przekracza wszystkie te kategorie, które mogą się 
jednocześnie w niej zawierać. Niepełnosprawność jest międzyludzkim doświadczeniem, 
w każdej chwili może dotyczyć każdego z nas. Tobin Siebers używał nawet określenia 
„ciała czasowo sprawne”, by podkreślić, że sprawność jest stosunkowo krótkim okresem 
w indywidualnej biografii każdego człowieka. Wychodząc od rozważań Hannah Arendt 
zawartych w Korzeniach totalitaryzmu, autor Disability Theory proponuje, by potrakto-
wać niepełnosprawność jako nadrzędną i jednocześnie podstawową wykładnię czło-
wieczeństwa, przede wszystkim w sensie potraktowania osób z niepełnosprawnościami 

9 J. Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, Wydawnictwo WAB, Warszawa 
2015, s. 139-140.

10 T. Siebers, Disability and the Right to Have Rights, w: Disability Theory, University of Michigan Press 2008, s. 176-
186. 
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w ich kruchej, słabej i narażonej na zranienie i wykluczenie kondycji, jako tej właśnie 
grupy, która pozwala określić to, co w ludzkiej kondycji jest najdelikatniejsze, najbar-
dziej narażone na zranienie i cierpienie i w tym też sensie najistotniejsze do ochronienia 
i ocalenia11. Jeśli zrozumiemy na czym polega rewolucyjność tej perspektywy i uświado-
mimy sobie, że to, co w człowieku najbardziej ludzkie, jest jednocześnie najbardziej kru-
che i bezbronne, staniemy się jako ludzie prawdziwie solidarni. Takie aspekty egzystencji 
jak kruchość i bezbronność, określające zdaniem Siebersa kondycję osób z niepełno-
sprawnościami, są bowiem ukrytą prawdą o nas samych, odciętych na co dzień od myśli 
o własnej potencjalnej słabości. Gwarantując osobom z niepełnosprawnościami godne 
życie i ochronę ich podstawowych praw, chronimy więc to, co w nas samych i w naszych 
społeczeństwach najbardziej podatne na zranienie i jednocześnie najbardziej ludzkie 
poprzez swą powszechność. Tobin Sibers proponuje więc, by to w odniesieniu do osób 
z niepełnosprawnościami myśleć o zapewnieniu praw podstawowych. Zagwarantowanie 
tej największej międzynarodowej mniejszości prawa do posiadania praw, gwarantuje 
w istocie ich ponadnarodową powszechność. Tobin Siebers pisze o gwarancji, w której 
utracie Hannah Arendt widziała „utratę pewnych najbardziej podstawowych cech ludz-
kiego życia”12. Badacz sięga do aporii wskazanej przez filozofkę. Gdy pod koniec XVIII 
wieku uchwalono we Francji Deklarację Praw Człowieka, stanowiącą, że źródłem prawa 
ma być człowiek, ustanowiono tym samym nowy rodzaj ochrony jednostki przed nową 
suwerennością państwa i nową arbitralnością społeczeństwa:

Ponieważ ogłoszono, że prawa człowieka są „niezbywalne”, nie dają się sprowadzić do 

innych uprawnień lub praw i nie dają się z nich wyprowadzić, nie powoływano żadnej 

władzy do ich stanowienia; ich źródłem a także ich ostatecznym celem, był sam czło-

wiek. Co więcej, nie uważano za konieczne wprowadzenie specjalnego prawa do ich 

ochrony, gdyż wszystkie prawa miały się na nich opierać. Człowiek jawił się jako jedy-

ny suweren w kwestiach prawa, tak jak ogłoszono, że naród jest jedynym suwerenem 

w kwestiach rządów. Suwerenność narodu nie była ogłaszana z łaski Boga, ale w imię 

człowieka. […] Inaczej mówiąc, ledwie człowiek stał się całkowicie wyemancypowaną, 

całkowicie odizolowaną istotą, która nosiła swoją godność w sobie, nie odwołując się 

do jakiegoś większego i szerszego porządku, natychmiast gubił się jako członek naro-

du. Od początku paradoks zawarty w ogłoszeniu niezbywalnych praw ludzkich, polegał 

na tym, że dotyczył abstrakcyjnej istoty ludzkiej, jak gdyby nie istniejącej w żadnym 

określonym miejscu, bo przecież nawet dzicy żyli w jakimś porządku społecznym. […] 

Cała kwestia praw człowieka została zatem szybko i nierozerwalnie związana z kwestią 

usamodzielnienia się narodu. Prawa człowieka nazwano niezbywalnymi, gdyż miały być 

niezależne od rządów. Jednak jak pokazała historia XX wieku, kiedy ludziom zabrakło 

własnego rządu, a ich państwa przestały istnieć i musieli polegać na swoich minimalnych 

11 Ibidem.

12 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2008, s. 413.
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prawach, nie było żadnej władzy, aby praw tych chronić, ani instytucji skłonnej do ich 

zagwarantowania13.

Inspirując się myślą autorki Korzeni totalitaryzmu, Tobin Siebers proponuje zobaczyć 
w niepełnosprawności doświadczenie ludzkie znajdujące się ponad podziałami na na-
rody, doświadczenie powszechne. Jeśli owo minimum praw przyznamy bowiem, mając 
za punkt odniesienia osoby z niepełnosprawnościami, a nie narody, zagwarantujmy 
tym samym, że żadne ludzkie życie nie zostanie już uznane za „zbędne”, także według 
ideologii narodowych. O ile w momencie formułowania praw człowieka pojęcie narodu 
miało być gwarancją prawa do posiadania praw, o tyle, również po XX-wiecznych do-
świadczeniach związanych z konfliktami między narodami na tle nacji i rasy, pojęcie 
to przestało być dla jednostek gwarancją prawa do posiadania praw. Zdaniem Sieber-
sa w dzisiejszym kapitalistyczno-liberalnym świecie nastawionym na zysk, wydajność 
i samowystarczalność niepełnosprawność może wypełnić tę ważną lukę, choć stanowi 
wciąż wyzwanie dla instytucji prawnych i politycznych, tak jak swego czasu wyzwaniem 
dla tych instytucji była bezpaństwowość, o której pisała Arendt. Dlatego tak ważna jest 
tu postawa międzyludzkiej solidarności; na jej podstawie można na nowo definiować 
czym jest owo dobro wspólne, ugruntowane na tym, co w ludzkich społecznościach naj-
bardziej kruche i jednocześnie najbardziej dotkliwe. Czy nie jest to dobry punkt wyjścia 
do społecznej reorganizacji instytucji, do społecznej samorządności i samoorganizacji 
pomyślanej w nowy sposób?

Iwona Hartwich, liderka protestu, zdając sobie sprawę z tego, jak ważna politycznie 
i symbolicznie była obecność Lecha Wałęsy wśród protestujących, próbowała włączyć 
w narrację Lecha Wałęsy o skuteczności perspektywę osób z niepełnosprawnościami 
i ich bliskich, próbowała znaleźć punkty odniesienia, które pozwoliłyby przerwać impas 
w komunikacji między polskim rządem i protestującymi. Wskazywała też na różnice 
w ekonomicznych, społecznych i egzystencjalnych perspektywach, które podczas tego 
spotkania ujawniały się wielokrotnie. Kiedy jednak przerywając wywód dawnego lidera 
„Solidarności”, powiedziała: „Pan przez 30 lat walczył o wolność, a my walczymy o mini-
mum socjalne”, dotknęła w istocie palącej rany polskiej transformacji.

Protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców jako nowa formuła po-
litycznego działania

Słowa te nabrały performatywnej mocy nie tylko dlatego, że zostały wypowiedziane 
wobec ikony ruchu solidarnościowego na oczach dziesiątek fotoreporterów i za ich 
pośrednictwem dotarły do szerokiej opinii publicznej, lecz przede wszystkim dlatego, 
że wypowiadająca je liderka RON, jak również inni aktorzy owego wydarzenia – osoby 

13  Ibidem., 405.
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z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie – pojawili się i wypowiedzieli na scenie 
publicznej. Kiedy piszę o pojawieniu się na scenie publicznej uczestników protestu 
jako aktorów właśnie, odwołuję się w dalszym ciągu do myśli Hannah Arendt, która 
w Kondycji ludzkiej opisała szczególne okoliczności polityczne, umożliwiające jednostce 
podmiotowe prawo do zaistnienia w przestrzeni polis. Mimo iż tu akurat perspektywa 
Hannah Arendt może wydawać się dyskusyjna, choć przez to równie inspirująca, do 
czego jeszcze wrócę, chciałabym rozpocząć od przywołania tego, jak filozofka rozumie 
„mowę” i „działanie”, a w szczególności te ich aspekty, które prowadzą do ustanowienia 
podmiotowości.

Działanie pozbawione mowy nie byłoby już działaniem, ponieważ nie byłoby już tego, 

kto działa, aktora [actor], a ten kto działa, sprawca czynów, jest możliwy tylko wtedy, 

gdy jest jednocześnie mówcą wypowiadającym słowa. Działanie, które on rozpoczyna, 

jest odsłaniane przez ludzki świat i mimo iż jego czyn może być postrzegamy w swej 

brutalnej fizycznej zjawiskowości bez towarzyszenia słów, staje się istotny dopiero przez 

wypowiedziane słowo, w którym on sam rozpoznaje siebie jako działającego, ogłaszając, 

co czyni, co uczynił i co będzie czynił14.

Protest przeprowadzony w sejmie przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziców 
miał według mnie ten ustanawiający podmiotowość wymiar sprawstwa, o którym pi-
sała Arendt. Protestujący okupujący polski parlament byli przecież właśnie mówcami 
i mówczyniami, a postulatywny wymiar dialogu, który zaproponowali nie tylko polskim 
parlamentarzystom, lecz szerzej – polskiemu społeczeństwu – kazał zmierzyć się opinii 
publicznej z jej stosunkiem do wciąż żywych idei solidarności, współodpowiedzialności, 
czy prawa do godności. Jednocześnie w społeczeństwie państwa postkomunistycznego, 
gdzie proces transformacji wciąż trwa, w społeczeństwie będącym „na dorobku”, w wy-
ścigu o lepsze miejsce w narodowym PKB, pojawieniu się nowych aktorów publicznych 
towarzyszył splot afektywnych reakcji społecznych i politycznych, takich jak: opór, za-
kłopotanie, wstręt, szok, słowna i symboliczna agresja… Owym reakcjom, co w pierw-
szym momencie może wydawać się zaskakujące, towarzyszyła również – niekoniecznie 
deklaratywna czy nieszczera – etyka troski, obecna, jak pokazałam na przykładach, chy-
ba najwyraźniej w politycznym dyskursie towarzyszącym protestowi. Wydaje mi się, że 
siła owego społecznego i politycznego wstrząsu była proporcjonalna do siły owej „brutal-
nej, fizycznej zjawiskowości” osób z niepełnosprawnościami, które po raz pierwszy w tak 
znaczący sposób pojawiły się na scenie publicznej, domagając się prawa do posiadania 
praw, wystawiając tym samym polskie społeczeństwo, w równym stopniu co polskie 
państwo, na znaczącą próbę. Można też powiedzieć, że okupacja sejmu, rozumiana jako 
mowa i działanie aktorów pojawiających się w „swej brutalnej, fizycznej zjawiskowości” 
na scenie publicznej, była postulatem kierowanym do społeczeństwa o ustanowienie 
nowych, sprawiedliwszych zasad regulujących, kto na owej scenie może pojawić się jako 

14 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa 2011, s. 197.
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człowiek i obywatel. Gra toczyła się więc o najwyższą stawkę; w jej centrum znajdowała 
się w istocie walka o uznanie pełnego człowieczeństwa tych, którzy ze względu na swoją 
niepełnosprawność są traktowani w sposób skazujący na systemową wegetację, spro-
wadzającą egzystencję do wymiaru „nagiego życia” czy też dzoē jak w Homo sacer pisał 
Giorgio Agamben15. Stąd z każdym kolejnym dniem protestu owa „brutalna, fizyczna 
zjawiskowość”, o której pisała Hannah Arendt, a w której włoski filozof zobaczył „nagie 
życie”, fizyczna obecność i trwanie protestujących osób z niepełnosprawnościami i ich 
opiekunów na sejmowym korytarzu, stawała się walką o to, by ich egzystencję włączyć 
w sferę bios – mowy i działania, a zatem tego, co polityczne. Protest stał się możliwy 
dzięki opuszczeniu prywatnej przestrzeni domu, społecznie, kulturowo i politycznie 
przypisanej niepełnosprawności i pojawieniu się w przestrzeni publicznej, przypisanej 
temu, co wspólne. Genealogia takiego podziału leży u podstaw zachodniego porządku 
politycznego. W greckiej polis, jak pokazywał Giorgio Agamben, zachowanie życia biolo-
gicznego należało do sfery prywatności każdego obywatela, którą wyznaczała przestrzeń 
oikos – życia domowego. Natomiast przestrzeń polityczna z przynależnymi jej katego-
riami wolności, sprawiedliwości i dobrego życia to miejsce, w którym człowiek jawi się 
innym w swej podmiotowości jako członek większej społecznej wspólnoty. Jednakże 
dostęp do niej nie dla każdego jest możliwy. Dramatycznej walce o to, by protest trwał 
możliwie długo, towarzyszyło więc cały czas odsłanianie napięcia między owymi dwoma 
wymiarami obecności protestujących: bios i dzoē, nagim życiem bezpaństwowca i życiem 
politycznym… Temu odpowiadały postulaty socjalne formułowane przez protestujących. 
Dopiero socjalna opieka państwa, które będzie dzielić wraz z osobami z niepełnospraw-
nościami i ich opiekunami społeczne koszty niepełnosprawności, ale też zagwarantuje 
warunki socjalne pozwalające na godnie życie osobom uznawanym za najsłabszą gru-
pę społeczną, pozwolą na emancypację tej grupy i trwałe jej zaistnienie w dziedzinie 
polityki rozumianej jako mowa i działanie. Tylko w ten sposób możliwe jest społeczne 
dopełnienie i przekroczenie życia biologicznego. Do momentu, kiedy to się nie stanie, 
ich podmiotowa obecność będzie trwać dopóty, dopóki będzie trwała pamięć o proteście 
rozumianym jako mowa i jako działanie.

Hannah Arendt pisała:

Przestrzeń pojawiania się zostaje powołana do istnienia wszędzie, gdzie ludzie są razem 

na sposób działania i mowy, zatem jest ona czasowo i przyczynowo wcześniejsza niż 

wszelkie formalne stanowienie dziedziny publicznej i różne formy rządu, czyli różne for-

my organizacji dziedziny publicznej. Jej osobliwością jest to, że inaczej niż przestrzenie 

będące dziełem naszych rąk, nie trwa dłużej niż rzeczywistość [actuality] ruchu, który ją 

powołał do istnienia, znika zaś nie tylko z rozproszeniem ludzi […], ale wraz z zanikiem 

lub zatrzymaniem samych czynności16.

15 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2008. 

16 H. Arendt, Kondycja ludzka, op. cit., s. 218.
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Kiedy Arendt pisała o owym pojawianiu się podmiotu w przestrzeni publicznej i łączy-
ła je z działaniem, zwracała również uwagę, że sprawcza moc owego „pojawiania się”, 
łączy się z obecnością innych. Inni są niezbędni, gdyż tylko ich obecność nadaje działa-
niu podmiotu i jego mowie sprawczość: „być w odosobnieniu znaczy być pozbawionym 
możności działania”.

Prywatne jest polityczne

Na końcu chciałabym wrócić do fiaska, którym zakończyło się spotkanie protestują-
cych z przywódcą „Solidarności”. Na prośbę Iwony Hartwich, by Lech Wałęsa dołączył 
do okupowania sejmu i zajął swoje miejsce na strajkowym materacu, tak jak uczynił to 
w Sierpniu ’80 w Stoczni Gdańskiej, polityk odpowiedział: „Ja nie przyszedłem z wami 
siedzieć, ja przyszedłem działać”. Strateg stoczniowych strajków nie rozpoznał w for-
mule przyjętej przez protestujących politycznego działania, co więcej ich formę protestu 
określił jako siedzenie, konotujące bierność i odsyłające do potocznego siedzenia i nic-
nierobienia, marnowania czasu, kiedy trzeba działać i zwyciężać. Myślę, że jednym z naj-
istotniejszych powodów niedocenienia przyjętej przez osoby z niepełnosprawnościami 
i ich rodziców strategii oporu, był publiczno-prywatny charakter tego protestu, lub też 
innymi słowy – było to wdarcie się prywatnego i cielesnego rejestru na scenę publiczną. 
W rozumianym wg Arendt „pojawieniu się” protestujących w międzyludzkiej sieci relacji 
i mnogości, Lech Wałęsa nie rozpoznał podmiotowego działania i mowy, które byłyby 
sprawcze, co odsyła nas do pytania, co i kto reguluje i nadzoruje ową sferę pojawiania 
się, gdzie ludzie są razem na sposób działania i mowy. Jak zwraca uwagę Judith Butler, 
dla Hannah Arendt: 

Przestrzeń pojawiania się nie jest czymś prostym, ponieważ wydaje się wyłaniać tylko 

pod warunkiem pewnej subiektywnej konfrontacji. Nie jesteśmy dla siebie nawzajem 

po prostu zjawiskami wizualnymi – nasze głosy muszą być zarejestrowane, musimy być 

słyszani17.

Są jednak byty wykluczone z owej ludzkiej mnogości. W ich działaniach nie widzi się 
sprawczości, w ich słowach nie słyszy się mowy ustanawiającej „ja”. Dzieje się tak na 
skutek oddzielenia sfery publicznej z właściwymi jej aktami mowy od sfery prywat-
nej z właściwymi jej – również na poziomie zbiorowych wyobrażeń – zachowaniami 
i czynnościami. Takiego rozdzielenia, za całą tradycją zachodniej filozofii politycznej, 
dokonała również autorka Kondycji ludzkiej, uznając, że sfera prywatna to domena kobiet, 
niewolników, dzieci oraz tych zbyt starych lub zbyt słabych, by pracować, a podejmowa-
ne w tej przestrzeni działania nie są nimi w publicznym sensie.

17 J. Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, przeł. J. Bednarek, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2016, s. 69.
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W pewnym sensie wszystkie te wymienione grupy zostają skojarzone z cielesną posta-

cią istnienia, charakteryzowaną przez „ulotność” swoich wytworów, i przeciwstawione 

prawdziwym czynom, która to kategoria obejmuje wytwarzanie obiektów kultury i ak-

tów mowy18.

W sejmowym korytarzu, w przestrzeni pomiędzy, rodziła się i ustanawiała nowa pod-
miotowa i cielesna zarazem obecność osób z niepełnosprawnościami, z właściwą sobie 
postulatywno-konfesyjną żywą mową, motywowaną koniecznością zaspokojenia naj-
bardziej podstawowych potrzeb bytowych. Protest osób z niepełnosprawnościami i ich 
rodziców, zachowując swój prywatno-publiczny charakter, zaistniał nie gdzie indziej, 
a w przestrzeni agory, problematyzując tym samym – poprzez swą nieuznawaną i od-
rzucaną przez rząd ucieleśnioną obecność – prawomocność panującego w niej ustroju 
i praw, odsłaniając panujące relacje władzy i wiedzy, na których jest zbudowana, i róż-
nicując właściwą jej przestrzeń „pojawiania się”19.

18 Ibidem., s. 43.

19 Zob. na temat „pojawiania się”: J. Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, op. cit., s. 69.



jestem jak ptak latający
szukam miłości i radości
wśród ludzi
którzy nie dają zrozumienia i ciepła

chociaż jest lodowato
i serce pęka z zimna
tak bardzo chcę być z Tobą
bardzo Ciebie lubię
lubię chodzić z Tobą po zakupy

* Wiersz autorstwa Barbary Lityńskiej, 
grającej rolę „bardki rewolucji” 
w spektaklu Rewolucja, której nie było, 
odczytywany przez aktorów Teatru 21 
i aktorów Biennale Warszawa. 



fot. Dagna Dąbrowiecka
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Podsumowanie dyskusji z dnia 22 listopada 1975 roku zawierające komentarze obu organizacji

Związek Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji: c/o Flat 2, St. Giles Court, Dane 

Road, Ealing, Londyn, W13

Sojusz ds. Niepełnosprawności: 96 Portland Place, Londyn, W1N 4EX

wprowadzenie

Na niniejszą broszurę składają się trzy dokumenty odnoszące się do spotkania pomię-
dzy Związkiem Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji (the Union of the 
Physically Impaired Against Segregation) i Sojuszem ds. Niepełnosprawności (the Di-
sability Alliance), które miało miejsce 22 listopada 1975 roku.
Wydarzenia, które doprowadziły do spotkania zostały krótko omówione w oświadcze-
niu wstępnym Związku i przedstawione w części podsumowującej dyskusję, a także 
w pierwszym akapicie dokumentu zawierającego komentarz Sojuszu.
Zgodnie z warunkami ustalonymi przez strony (warunek 3 d), dyskusja została nagrana 
w celu udostępnienia jej osobom niepełnosprawnym. Osoby, które chcą otrzymać lub 
wypożyczyć kopię kasety z nagraniem powinny skontaktować się ze Związkiem w celu 
poczynienia stosownych ustaleń.
Po spotkaniu na podstawie nagrań zostało przygotowane podsumowanie dyskusji. Do-
kument ten, zawarty w niniejszej broszurze, został zaakceptowany przez obie organi-
zacje jako wierne podsumowanie, do którego żadna ze stron nie wyraziła zastrzeżeń.
Obie organizacje przygotowały również własny komentarz do dyskusji z 22 listopada. 
Dokumenty te zostały zawarte w broszurze.
Listopad, 1976 

Związek Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji [UPIAS], 
Sojusz ds. Niepełnosprawności [Disability Alliance]

PODSTAWOWE 

ZAŁOŻENIA NA TEMAT 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
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Związek Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji 

[UPIAS] 

został powołany w Wielkiej Brytanii w 1972 roku, jako organizacja 

działająca na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i przez nie 

tworzona. Głównym inicjatorem powstania Związku był Paul Hunt. 

Wystosował on w „The Guardian” list apelujący do środowiska osób 

z niepełnosprawnościami, by skonsolidowały się w działaniach, któ-

re pozwolą im uzyskać kontrolę nad własnym życiem (patrz: ramka, 

s. 156). Podstawę ideową grupy od początku tworzyły pojęcia, takie 

jak sprawczość, kontrola nad własnym życiem i samoorganizacja 

osób, które dotychczas były podporządkowane instytucjom pomo-

cowym, charytatywnym i medycznym, znajdując się na samym dole 

drabiny społecznej. Członkowie Związku podkreślali, że instytucje 

te podtrzymują uzależnienie osób z niepełnosprawnościami od ze-

wnętrznych form pomocy, a nie prowadzą do politycznej zmiany, 

co wyrazili w statucie organizacji w 1974 roku (patrz: Statut UPIAS, 

s. 163). Głównymi założycielami Związku obok Hunta byli Vic Fin-

kelstein oraz Maggie i Ken Davis. [przyp. red.]

DIG [Disablement Income Group - Grupa ds. Świadczeń z Tytułu 

Niepełnosprawności]

Organizacja powstała w 1965 roku w Wielkiej Brytanii. Jeśli cho-

dzi o kwestię opieki socjalnej, był to taki okres w Wielkiej Brytanii, 

w którym świadczenia przysługiwały tylko ściśle określonym grupom 

osób, głównie ofiarom wojennym czy ofiarom wypadków przy pracy, 

po wcześniejszym dochodzeniu odszkodowania. W początkowym 

okresie podstawowym obszarem działalności organizacji było zbie-

ranie danych dotyczących tego, w jaki sposób osoby z niepełno-

sprawnościami zostały pozbawione środków do życia i pomocy pań-

stwa. Dane te posłużyły jako rodzaj pierwszych badań ilościowych, 

które następnie mogły być wykorzystywane w planowaniu strategii 

wsparcia w państwie opiekuńczym. Do 1968 roku DIG stała się wio-

dącą organizacją zajmującą się kwestią niepełnosprawności i świad-

czeń socjalnych, ukazując niepełnosprawność jako element szerszej 

polityki, prowadząc też badania i analizy jakościowe i ilościowe w ob-

szarze świadczeń, opieki i niepełnosprawności. Zyskała też uznanie 

władz i weszła we współpracę z komórkami rządowymi zajmującymi 

się polityką socjalną. W 1971 i w 1972 roku, w wyniku badań zainicjo-

wanych przez DIG i DHSS (Departament Zdrowia i Ubezpieczeń 

Społecznych), wprowadzono nowy rodzaj świadczeń socjalnych: 

świadczenie dla osób niezdolnych do pracy oraz świadczenie dla 
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osób wymagających stałej, całodobowej opieki. W tym też okresie 

rząd zlecił organizacji porównanie polityki socjalnej Wielkiej Brytanii 

prowadzonej wobec osób z niepełnosprawnościami z polityką so-

cjalną wobec tego środowiska w innych krajach zachodnich. Przez 

znaczną część środowiska żywo zainteresowanego działalnością 

organizacji, DIG była odbierana jako zbyt mało skuteczna i zbyt 

uległa wobec polityki rządu, co skutkowało bardzo powolnym wpro-

wadzaniem systemowej zmiany w warunkach bytowych osób z nie-

pełnosprawnościami. Najsilniejszy sprzeciw wobec DIG miał miejsce 

w 1975 roku, gdy wybuchła afera w sprawie Talidomidu („thalidomide 

scandal”, patrz: przyp. dot. Disability Alliance). [przyp. red.]

Sojusz ds. Niepełnosprawności [Disability Alliance]

Organizacja powstała w 1974 roku.  Członkowie organizacji sprze-

ciwiali się systemowi socjalnemu wywodzącemu się jeszcze z okre-

su powojennego, który wyróżniał większymi świadczeniami osoby 

o określonych niepełnosprawnościach, w tym osoby, które doznały 

mechanicznego uszczerbku na ciele, utraciły kończyny (takie spro-

filowanie świadczeń w okresie po II wojnie światowej miało szcze-

gólnie wpierać okaleczonych podczas działań na froncie żołnierzy). 

System ten wprowadzał wśród osób z niepełnosprawnościami duże 

nierówności. Ofiary wypadków w czasie pracy czy ofiary wojenne 

otrzymywały znaczne wsparcie, podczas gdy zamężnym kobietom 

z niepełnosprawnościami nie przysługiwały żadne formy pomocy 

finansowej. Organizacja domagała się także reformy systemu tym-

czasowych ubezpieczeń społecznych, które przysługiwały na wy-

padek nagłej, losowej utraty zdrowia czy pracy, a nie obejmowały 

chorób chronicznych. Grupa powstała jako odpowiedź na skandal 

związany ze stosowaniem leku usypiającego o nazwie talidomid, 

w latach 1957-1961 sprzedawanego w Wielkiej Brytanii i innych za-

chodnich krajach bez recepty. Lek ten, jako uśmierzający ból, sto-

sowano u kobiet w ciążach przebiegających z powikłaniami. W 1973 

roku udowodniono, że powoduje on poważne uszkodzenia płodu. 

W wyniku zażywania tego środka kilkanaście tysięcy kobiet urodziło 

dzieci z głębokimi wadami rozwojowymi, w tym fokomelią i amelią, 

brakiem kończyn, zmienionymi proporcjami ciała. Afera ta wyraźnie 

pokazała, że państwo, a także instytucje medyczne, powinny dzielić 

z osobami z niepełnosprawnościami koszty bytowe wynikające z ty-

tułu braku dostępu do pracy, czy koszty rehabilitacji, opieki medycz-

nej i socjalnej. [przyp. red.]
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Streszczenie dyskusji

Streszczenie nagrania z dyskusji pomiędzy Sojuszem ds. Niepełnosprawności i Związkiem Niepeł-

nosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji z dnia 22 listopada 1975 roku. 

Mówcy:

 Sojusz: Paul Lewis, Berit Stueland, Charles Taylor, Peter Townsend

 Związek: Ken Davis, Liz Finkelstein, Vic Finkelstein, Paul Hunt

Obserwatorzy:

 Około sześcioro z każdej organizacji.

Peter Townsend przeprosił za nieobecność Freda Reida oraz Betty Veal związanych 
z Sojuszem. Następnie zgodnie z wymogami wynikającymi z warunków ustalonych 
przed spotkaniem wyjaśnił nieporozumienie, które narosło, gdy powiedział: „nie wpro-
wadzałem rozróżnienia pomiędzy mówcami a obserwującymi”. W dalszej kolejności 
przedstawiono mówców, a PAUL HUNT odczytał następujące oświadczenie przygoto-
wane przez Związek:

„Po pierwsze pragnę podkreślić, że cieszy nas, że mogło dojść do spotkania pomiędzy 
Sojuszem ds. Niepełnosprawności i Związkiem Niepełnosprawnych Fizycznie. W na-
szym mniemaniu to spotkanie, odbywające się w oparciu o uzgodnione przez nas pod-
stawowe założenia i mające na celu omówienie sposobów pozwalających osobom nie-
pełnosprawnym na większą aktywność i zaangażowanie w ich własne sprawy, stanowi 
krok naprzód dla obu organizacji”.

„Po drugie uważamy, że przydatne będzie krótkie wyjaśnienie dotyczące okoliczności, 
które doprowadziły do niniejszego spotkania. Związek opublikował na początku roku 
oświadczenie dotyczące polityki organizacji, którego kopia została wysłana na gruncie 
prywatnym do Petera Townsenda. Peter napisał do nas w kwietniu, wyrażając poparcie 
dla naszych dążeń i deklarując chęć zostania członkiem stowarzyszonym. Jednocze-
śnie postawił też szereg twierdzeń dotyczących Sojuszu ds. Niepełnosprawności, które 
wydawały się stać w sprzeczności ze Statutem Związku. Komitet wykonawczy Związ-
ku napisał więc do Petera, wyszczególniając widoczne różnice i prosząc o doprecyzo-
wanie jego stanowiska. W swojej odpowiedzi Peter zaznaczył, że poruszyliśmy wiele 
istotnych kwestii i zasugerował, że Związek i Sojusz powinny zorganizować niewielkie 
spotkanie będące okazją do wyjaśnienia potencjalnych nieporozumień, które narosły 
po obu stronach. Podkreślił, że po spotkaniu z przyjemnością odniesie się pisemnie do 
poruszonych przez nas kwestii.”

„W odpowiedzi Związek zaznaczył, że uważnie rozważył swoje komentarze, które 
były owocem 13 miesięcy ostrożnej, demokratycznej dyskusji; wobec braku dalszych 
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informacji nie widzieliśmy powodów, by zakładać, że powstały po naszej stronie jakieś 
nieporozumienia. Niemniej jednak z zadowoleniem przyjęliśmy pomysł zorganizowa-
nia spotkania pomiędzy Sojuszem a Związkiem pod warunkiem, że zgodzilibyśmy się 
wcześniej co do pewnych podstawowych założeń, celu spotkania oraz warunków, na 
których miałoby się ono odbyć. Wystosowaliśmy następujące propozycje:

1.  Podstawowe założenia, co do których jesteśmy zgodni: niepełno-
sprawność jest sytuacją wynikającą z uwarunkowań społecznych, co prowadzi 
do konieczności wyeliminowania jej, (a) żaden z aspektów niepełnosprawności, 
takich jak dochody, mobilność czy instytucje nie powinien być ujmowany w od-
osobnieniu, (b) osoby niepełnosprawne powinny przejąć kontrolę nad własnym 
życiem w oparciu o rady i pomoc ze strony innych, (c) specjaliści, eksperci i inne 
osoby pragnące pomagać powinny być zaangażowane w promowanie idei prze-
jęcia owej kontroli przez osoby niepełnosprawne.

2.  Cel spotkania: (a) zastanowić się nad sposobami, dzięki którym oso-
by niepełnosprawne mogłyby stać się bardziej aktywne na polu niepełnospraw-
ności i (b) zastanowić się nad długoterminowym programem działania, dzięki 
któremu osoby niepełnosprawne zaangażowałyby się w dyskusje na temat ich 
własnych problemów.

3.  Warunki spotkania: (a) liczba uczestników reprezentujących Sojusz 
i Związek powinna być taka sama i wynosić maksymalnie po 4 osoby, (b) ilość 
obserwatorów z obu organizacji także powinna być równa, (c) obie organizacje 
będą dążyć do tego, by dyskusja i wnioski płynące ze spotkania zyskały jak naj-
większy rozgłos i by spotkaniem zainteresowała się możliwie największa grupa 
osób niepełnosprawnych, (d) obrady powinny być nagrane i udostępnione oso-
bom niepełnosprawnym.

Peter Townsend zaakceptował wszystkie propozycje w imieniu Sojuszu, co pozwoliło 
na zorganizowanie dzisiejszego spotkania.”

„Przechodząc do dyskusji, którą za chwilę rozpoczniemy, uznajemy zgodność Sojuszu 
co do zacytowanych przed chwilą podstawowych założeń za niezwykle istotny krok 
naprzód. Powinna ona pozwolić na płynne przejście do rozmowy na temat praktycz-
nych rozwiązań, które ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym większe zaangażowanie 
się w ich własne sprawy. W podejściu Sojuszu do niepełnosprawności jest wciąż jednak 
kilka kwestii, o które musimy zapytać. Przede wszystkim chcielibyśmy wiedzieć, w jaki 
sposób uzgodnione niedawno podstawowe założenia wpisują się w cele i politykę Soju-
szu oraz w ich rzeczywistą działalność.”
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„Nasze stanowisko w kwestii niepełnosprawności jest jasne i w pełni pokrywa się 
z uzgodnionymi założeniami. W naszym mniemaniu to społeczeństwo «uniesprawnia» 
osoby niepełnosprawne fizycznie. Niepełnosprawność jest czymś, co zostaje narzucone 
na nasze uszkodzenia przez bezpodstawną izolację i wykluczenie z pełnego uczestnic-
twa w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne są więc grupą społeczną, która jest 
uciskana. Wynika z tego na przykład, że nasze niskie dochody są jednym z wielu aspek-
tów naszej opresji. Są konsekwencją naszego wykluczenia i segregacji, której podlega-
my w każdej ze sfer życia, takich jak edukacja, praca, mobilność, kwestie mieszkaniowe 
itd. Bieda jest więc jednym z objawów naszego ucisku, ale nie jest jego przyczyną. Dla 
nas, jako osób niepełnosprawnych, jest niezwykle istotne, aby jasno postawić pytanie 
o przyczyny niepełnosprawności, ponieważ to właśnie od odpowiedzi na nie uzależnio-
na jest kluczowa kwestia tego, gdzie skierujemy naszą energię podczas naszych zmagań 
na rzecz zmiany. Kierowanie naszych wysiłków ku jednemu z przejawów opresji, a nie 
jej przyczynie, sprowadzi nas na drogę donikąd.”

„Prawidłowy kierunek dla głównych działań Związku jest wynikiem naszych przekonań 
dotyczących przyczyny opresji, której jesteśmy poddani. Uważamy, że na ten moment 
najważniejszym zadaniem jest pomoc ludziom niepełnosprawnym w zorganizowaniu 
się w sposób umożliwiający im aktywny udział w zmaganiach o zmiany społeczne, 
które doprowadzą do tego, że staniemy się częścią społeczeństwa zamiast być z niego 
wykluczeni. Skupiamy się na tworzeniu niezależnej, demokratycznej organizacji osób 
niepełnosprawnych, opartej na silnych podstawach i jasno stawiającej sprawę przyczyn 
niepełnosprawności oraz zmian koniecznych do tego, aby ją przezwyciężyć.”

„Z czasem Związek stanie się wystarczająco silny, aby wchodzić w pryncypialne sojusze 
z innymi organizacjami, aby zaważyć na pracy parlamentu i tak dalej. Oczywiście cieszy 
nas każda ilość pieniędzy dla osób niepełnosprawnych, którą udaje nam się wyszarp-
nąć z parlamentu. Wielu z naszych członków poświęcało się temu, pracując przez lata 
w Grupie ds. Świadczeń z Tytułu Niepełnosprawności (Disablement Income Group). Ale 
po części to właśnie doświadczenia związane z DIG uświadomiły nam, że potrzebna 
jest bardziej wszechstronna organizacja ujmująca niepełnosprawność w szerszej per-
spektywie. Ograniczenie się DIG do kwestii dochodów doprowadziło do coraz większej 
koncentracji wysiłków na działaniach parlamentarnych. Niewielka grupa ekspertów 
odgrywała ogromną rolę, podczas gdy większość członków pozostawała zasadniczo 
bierna. To właśnie przez skupianie się na jednym z „objawów” – kwestii niskich docho-
dów – DIG zdaje się tracić potencjał wynikający z bycia masową, demokratyczną orga-
nizacją osób niepełnosprawnych.”

„Związek wyciągnął wnioski płynące z doświadczeń nabytych w DIG, w związku 
z czym jego Statut sytuuje problem dochodów w kontekście naszych dążeń do pełnej 
partycypacji społecznej i wyzwolenia się ze wszystkich aspektów opresji, której jeste-
śmy poddani, w tym z biedy.”
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„Podejście Sojuszu do kwestii niepełnosprawności zdaje się kontrastować i wzajemnie 
wykluczać z naszym jasnym stanowiskiem. Przypuszczalnie Sojusz został założony 
ponieważ uznano DIG za niewystarczającą. Jednakże o ile nam wiadomo nie przed-
stawiono żadnego oświadczenia, które wyjaśniłoby jakie uchybienia ze strony DIG 
doprowadziły do konieczności powstania kolejnej organizacji skupiającej się na kwe-
stii świadczeń. Wydaje się to dziwne, ponieważ propozycje obu tych organizacji doty-
czące świadczeń są bardzo podobne, nie licząc kilku szczegółów. Ta nowa organizacja 
nie jest również bardziej demokratyczna niż DIG. Wydaje się wręcz, że jest odwrotnie. 
W gruncie rzeczy, wydaje się, że Sojusz został zbudowany w oparciu o słabości DIG, któ-
re Związkowi udało się zidentyfikować i których udało się uniknąć. Były to: ogranicze-
nie się do kwestii świadczeń, zależność od ekspertów i skoncentrowanie się na presji 
parlamentarnej. Nasze pytanie pozostaje więc aktualne. Dlaczego potrzebny jest nam 
Sojusz, skoro mamy już jedną dużą organizację zajmującą się kwestią świadczeń przy-
sługujących osobom niepełnosprawnym?”

„Druga ze sprzeczności zawartych w stanowisku Sojuszu widoczna jest w następują-
cej kwestii. Sojusz zgodził się co do podstawowych założeń przyświecających niniejszej 
dyskusji. Jednakże o ile nam wiadomo dokument, w którym zawarte są cele Sojuszu, 
skupia się tylko na kwestii świadczeń. Świadczenia traktowane są w oderwaniu od po-
zostałych zagadnień. W dokumencie nie ma również informacji o tym, że w celu wy-
eliminowania niepełnosprawności osoby niepełnosprawne muszą przejąć kontrolę nad 
własnym życiem. Próżno też szukać wzmianki dotyczącej roli ekspertów w promowa-
niu idei przejęcia owej kontroli przez osoby niepełnosprawne.”

„Są więc dwie główne kwestie, o które chcielibyśmy zapytać Sojusz: (1) W jaki spo-
sób działalność Sojuszu wpisuje się w podstawowe założenia, co do których zgodzili-
śmy się przed spotkaniem? (2) Jakie uchybienia ze strony DIG sprawiły, że uznano za 
konieczne stworzenie drugiej organizacji skupiającej się na świadczeniach dla osób 
niepełnosprawnych?”.

Następnie PETER TOWNSEND odniósł się do wypowiedzi, którą określił mianem 
„oświadczenia zasługującego na szacunek, które należy poddać rozwadze”.

„Chciałbym podkreślić, że powstanie Sojuszu było w gruncie rzeczy spontaniczną reak-
cją na sytuację, która rozwinęła się pod koniec 1974 roku. Odpowiadając na te pytania 
z marszu, pierwsze brzmiało «skoro istnieje już jedna duża organizacja, po co tworzyć 
kolejną?». Byłem związany z DIG od początku jej istnienia. We wrześniu 1974 roku nowy 
rząd Partii Pracy przedstawił swoje projekty dotyczące programu związanego z osoba-
mi niepełnosprawnymi. Wiele osób – i myślę, że mogę w tym miejscu mówić w imieniu 
sporej części osób niepełnosprawnych w tym kraju – uznało go za niewystarczający. 
Z perspektywy opinii publicznej wydawał się on robić wiele dla osób niepełnospraw-
nych, chociaż wcale tak nie było. Wielu z nas było rozzłoszczonych. Uświadomiliśmy 
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sobie również, że po 10 latach kampanii ze strony DIG i innych grup, Partia Pracy nie 
planowała na tamtą chwilę wprowadzenia kompleksowego programu świadczeń. Po 
wysondowaniu innych ludzi postanowiliśmy zorganizować spontaniczne spotkanie 
w Izbie Gmin we wrześniu lub w październiku 1974 roku. Bardzo wiele różnych orga-
nizacji było reprezentowanych podczas tego spotkania. Pojawiła się wtedy sugestia, że 
osoby, które poświęciły tej sprawie kilka lat, powinny zareagować. Padła propozycja 
utworzenia organizacji „parasolowej”, innej od tych istniejących dotychczas. Byłaby to 
struktura zrzeszająca organizacje zajmujące się niepełnosprawnością, w tym organi-
zacje, których członkami są wyłącznie osoby niepełnosprawne, w której każdy miałby 
prawo głosu i możliwość bycia reprezentowanym. Założenie było takie, że po uzyskaniu 
odpowiedniego poparcia kwestia świadczeń zostałaby ponownie naświetlona. Rząd 
nie mógłby zderzać ze sobą organizacji osób niepełnosprawnych, udając, że odpowiada 
na ich potrzeby. Jednocześnie instytucja ta miała być przede wszystkim ciałem eduka-
cyjnym, starającym się uświadomić opinii publicznej, że została wprowadzona w błąd 
i pokazać czym tak naprawdę jest bieda. Dzięki temu moglibyśmy uzyskać poparcie po-
lityczne dla jednego programu.”

„Problem ten został dokładnie rozważony i omówiony. Zebranie różnych organizacji 
w jednym miejscu i dojście do porozumienia w konkretnej kwestii było delikatnym eks-
perymentem. Jeśli to możliwe zacznijmy od jednej kwestii i później przejdźmy do po-
zostałych. Być może nie było to najlepsze rozwiązanie, ale taką podjęliśmy decyzję. Tak 
powstał Sojusz ds. Niepełnosprawności – jako organizacja zrzeszająca inne, zajmująca 
się przede wszystkim edukowaniem opinii publicznej, a więc rozpropagowywaniem in-
formacji w formie ulotek itd. Ale także jako organizacja autorytatywna, której celem 
było wywieranie presji. Autorytatywna w tym sensie, że mogła rościć sobie prawo do 
wypowiadania się w imieniu większości organizacji związanych z osobami niepełno-
sprawnymi.”

„Sojusz nie stoi w sprzeczności do ruchu politycznego osób niepełnosprawnych. W spo-
sób oczywisty stanowi jedynie odpowiedź, wziąwszy pod uwagę istniejące przedstawi-
cielstwa i organizacje osób niepełnosprawnych i dla osób niepełnosprawnych. Możliwe, 
że w ich działalności można znaleźć wiele błędów, ale wydawało nam się, że namówie-
nie ich do podjęcia działań na rzecz konkretnej sprawy politycznej będzie krokiem na-
przód. Nie działaliśmy więc w sprzeczności z ruchem niepełnosprawnych, który mógł 
pojawić się tylko pośród samych osób niepełnosprawnych, które z kolei mogły mieć po-
zytywne stosunki z Sojuszem, który oczywiście nie jest organizacją wolną od błędów. 
Jako Sojusz nie zdecydowaliśmy się na rekrutowanie członków czy otwieranie filii. Nie 
wydaje mi się również, żeby nasza spontaniczna, gniewna reakcja na klęskę rządu mo-
gła zagrozić ruchowi niepełnosprawnych. Mam nadzieję i modlę się, aby ruch ten rósł 
w siłę, czyniąc niepotrzebnymi organizacje takie jak Sojusz”.
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Następnie CHARLES TAYLOR wypowiedział się w imieniu Narodowego Stowarzysze-
nia Osób Niewidomych (National Federation of the Blind). Podkreślił, że jest to „orga-
nizacja ludzi niewidomych, a nie dla ludzi niewidomych”, a także, że bycie „organiza-
cją wspierającą Sojusz nie stoi w sprzeczności z demokratyczną działalnością naszej 
grupy”, lecz daje możliwość „poszerzenia spektrum naszych działań politycznych. 
W tamtej chwili wydawało nam się, że należy skoncentrować się na problemie, który 
był wtedy palący. Wydawało nam się wówczas, że DIG została założona w oparciu o nie-
zwykle wąską bazę. Nie widzimy żadnych sprzeczności w działalności Sojuszu i jego 
wpływie na inne organizacje. Widzimy za to korzyści płynące z poszerzenia zakresu 
jego działań”.

BERIT STUELAND powiedziała: „kiedy dołączyłam w zeszłym roku do Sojuszu, sytu-
acja była beznadziejna. DIG nie udało się dotrzeć do ludzi, do których powinna była do-
trzeć. Nie wydawało mi się, żeby Sojusz był rozwiązaniem, ale stanowił poprawę. W ten 
sposób chcę poprawić los osób niepełnosprawnych. Na chwilę obecną skupiamy się na 
świadczeniach”.

W dalszej kolejności PAUL LEWIS przywołał oświadczenie przygotowane przez Zwią-
zek, twierdząc, że zgadza się, że „zostało uważnie przygotowane i jest oczywiste, że 
jest ono wynikiem dyskusji”. Dodał, że „stawia nas jednak w nieco niezręcznej pozycji, 
ponieważ nie możemy odpowiedzieć w równie przemyślany sposób. Mam nadzieję, że 
rozumiecie, że to, co mówimy, to jedynie spontaniczne wypowiedzi i próby przedsta-
wienia tego, w co wierzymy”.

„Uważam, że największą zasługą Sojuszu jest to, że uwzględnił wszystkie organizacje – 
każda mogła dołączyć, pod warunkiem, że działała na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Chciałbym zobaczyć wśród nich Związek, niekoniecznie dlatego, że wierzę w to, za 
czym się opowiadacie, lecz najzwyczajniej dlatego, że jesteście organizacją działającą 
dla osób niepełnosprawnych. Nawet jeśli macie zdecydowany punkt widzenia, mogłoby 
to jedynie wzmocnić Sojusz.” Powiedział, że to czy wszyscy zgadzają się co do szczegó-
łów dotyczących strategii jest „niejako tematem zastępczym”, ponieważ „ostatecznie 
wszyscy dążymy do tego samego celu, czyli – jak słusznie zauważyliście – uzyskania 
przez osoby niepełnosprawne kontroli nad ich życiem. Osobiście jestem przekonany, 
że żaden problem nie ma jednego rozwiązania. Całkiem słusznie wydaje się wam, że 
znaleźliście rozwiązanie, lub przynajmniej zidentyfikowaliście problem, którego inni 
nie potrafili dostrzec. Oczywiście możecie mieć w tej kwestii rację. Ale to dyskusja, wy-
miana poglądów są tym, co istotne, a Sojusz jest unikatową strukturą, która może je 
zapewnić. Nie widzę nic złego w tym, że Sojusz skupia się na kwestii świadczeń”. Po-
wiedział, że Związek może jedynie wzmocnić Sojusz, wykorzystując swoją ekspertyzę. 
Z tego samego powodu nie krytykowali otwarcie ewentualnych błędów DIG, ponieważ 
mogłoby to jedynie zniechęcić ich do Sojuszu.
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Następnie VIC FINKELSTEIN zaznaczył, że obie organizacje są w zgodzie co do wyda-
rzeń z przełomu 1973 i 1974 roku, do których sięgają korzenie obu z nich. Powiedział 
jednak, że „sposób w jaki organizujecie się, by dokonać zmian, będzie kluczowy dla 
tego czy waszej organizacji uda się osiągnąć postawione cele czy nie. Jeśli poprzednim 
organizacjom nie udało się pomóc osobom niepełnosprawnym w przejęciu kontroli 
nad ich życiem, to Sojusz idzie tylko o krok dalej, tworząc organizację «parasolową» 
w chaotyczny sposób”. Zaznaczył, że dla Związku masowy udział ze strony osób niepeł-
nosprawnych jest kwestią kluczową. Jednak „Sojusz przyjął prawie odwrotną strategię, 
zakładając, że podstawowym obszarem działania jest organizowanie grup ekspertów 
wypowiadających się w imieniu osób niepełnosprawnych, co może jedynie umocnić 
„uniesprawnienie” osób niepełnosprawnych fizycznie”. Podkreślił, że w kwestii świad-
czeń nie ma nieporozumień, ale „podstawowym problemem jest to, jak zostanie to osią-
gnięte”, zaś Sojusz w dalszym ciągu nie odniósł się do pytań w tym temacie.

PETER TOWNSEND odniósł się do tej kwestii, mówiąc: „Myślę, że przeceniacie wagę 
zgodności poszczególnych organizacji co do celów”. Przypisał Sojuszowi „niewiel-
kie osiągnięcie” na tym polu, ponieważ udało im się uzyskać porozumienie w kwestii 
oświadczenia dotyczącego polityki organizacji, wykraczającego poza działalność DIG. 
Odnosząc się do kwestii organizacji zrzeszonych w ramach Sojuszu, powiedział, że su-
gerowanie, że nie reprezentują one osób niepełnosprawnych „naprawdę byłoby dość 
aroganckie”. Podkreślił, że Sojusz „jest otwarty na inne organizacje i na rozwój innych 
grup osób niepełnosprawnych, takich jak grupy osób chorych psychicznie, grupy osób 
niepełnosprawnych intelektualnie czy NFB.

Następnie PAUL HUNT stwierdził, że dyskusja dotyczy samego Sojuszu, a nie organi-
zacji członkowskich. Ponownie zaznaczył, że istnieje sprzeczność pomiędzy podsta-
wowymi założeniami, pod którymi Sojusz się podpisał, a jego działalnością – zarów-
no w kwestii uznawania świadczeń za wyizolowany problem, jak i pominięcia w jego 
statucie zasady dążenia do przejęcia przez osoby niepełnosprawne kontroli nad ich 
własnym życiem. Ponownie zapytał: „jakie uchybienia ze strony DIG doprowadziły was 
do wniosku, że potrzeba nam kolejnej organizacji skupiającej się na świadczeniach dla 
osób niepełnosprawnych?”.

PETER TOWNSEND odniósł się do ostatniego tematu, mówiąc, że Sojusz nie jest ko-
lejną organizacją a „czymś zupełnie innym”. Jest „federacją organizacji”, która w prze-
ciwieństwie do DIG i Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Obywateli (Consortium for 
Citizens with Disabilities) działa „w wymiarze kierowniczym”, a interesy organizacji 
członkowskich są odzwierciedlone w publikowanych przez nią broszurach.

VIC FINKELSTEIN zgodził się, że „pod tym względem istnieją różnice w strukturze”. 
Zaznaczył jednak, że „kwestią kluczową jest dla nas to, na jakiej zasadzie te organizacje 
postanowiły współpracować. Wielu ludzi zbiera się razem, gdy są źli, przez co mogą 
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skompromitować swoje stanowisko. Jaka była zasadnicza wspólnota celu i jedność 
punktu widzenia, jeśli chodzi o rozumienie problemów niepełnosprawności, bo właśnie 
to będzie fundamentem, na którym Sojusz oprze swoją działalność?”.

CHARLES TAYLOR powiedział, że zdaniem NFB Sojusz stanowi „połączenie eksperty-
zy i inicjatyw oddolnych”, co pozwala im na działalność w szerszym zakresie i w żaden 
sposób nie ogranicza organizacji członkowskich. VIC FINKELSTEIN odrzekł, że Statut 
Związku pozwala na zawieranie pryncypialnych sojuszy, ale w przypadku Sojuszu ds. 
Niepełnosprawności pojawia się „właśnie to ograniczenie” wiążące się z brakiem zasad. 
„Poza kilkoma drobnymi szczegółami wasza polityka świadczeniowa” – powiedział – 
„nie różni się niczym od strategii DIG”.

PETER TOWNSEND przyznał, że „moglibyśmy tylko życzyć sobie, żeby organizacje 
osób niepełnosprawnych były w przyszłości silniej reprezentowane w Sojuszu”. Sprze-
ciwił się też temu, że osoby wypowiadające się w imieniu Związku „czepiają się” tego, 
że oświadczenie dotyczące polityki Sojuszu nie rozwija stanowiska DIG. Podkreślił, że 
„DIG nie zawarła w swoim statucie informacji o tym ile otrzymają poszczególne grupy 
osób niepełnosprawnych. Sojusz podał przynajmniej liczby. Może są one błędne i może 
da się je zmienić w oparciu o demokratyczną dyskusję w ramach Sojuszu, ale przynaj-
mniej podjęliśmy trud sprecyzowania naszych dążeń w szczegółowy sposób, tak jak 
powinna to zrobić każda rozsądna federacja”.

Gdy KEN DAVIS i PAUL HUNT wskazali na fakt, że informacje te zostały przygotowane 
przez grupę 30 ekspertów jeszcze przed tym, jak Sojusz opracował swój Statut i zadbał 
o udział ludzi niepełnosprawnych, PETER TOWNSEND wyjaśnił, że wykorzystanie 
ekspertów „miało tak naprawdę na celu nadanie wagi wymianie korespondencji z Pre-
mierem”. Nadmienił, że Sojusz stał się organizacją reprezentantów, którzy uczestniczą 
w omawianiu projektów oświadczenia dotyczącego polityki Sojuszu i Statutu, które 
zostaną przedstawione w kolejnym roku podczas pierwszego, corocznego, walnego 
zgromadzenia.

PAUL LEWIS dodał, że zasługą Sojuszu było zrzeszenie organizacji, takich jak jego wła-
sna – Kwestia Wieku (Age Concern), skupiających „grupy społeczne, wśród których 
było wiele osób niepełnosprawnych”. Powiedział, że osiągnięciem Sojuszu jest „przed-
stawianie faktów opinii publicznej”.

VIC FINKELSTEIN wskazał na widoczną tu ogromną różnicę pomiędzy stanowiska-
mi Sojuszu i Związku. Stwierdził, że „wypuszczanie większej ilości ulotek różni się od 
wcześniejszych działań tylko pod względem skali. Jeśli nie zadziałało to wcześniej, to 
dlaczego miałoby zadziałać w przyszłości?”. Stworzenie zrzeszenia nie rozwiązało pod-
stawowych problemów i jeśli nie postawicie i nie przeanalizujecie pytań o to „czym jest 
niepełnosprawność i po pierwsze jak doszło do tego, że jesteśmy zubożali, to nie uda 
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wam się poradzić sobie z przyczynami niepełnosprawności. Może się wręcz okazać, że 
wasze podejście tylko pomoże je utrwalić”.

Następnie PETER TOWNSEND zapytał: „kogo należy przekonać co do przyczyn niepeł-
nosprawności? Próbujemy edukować opinię publiczną w kwestii niepełnosprawności… 
To znaczy, jakie jest inne wyjście?”.

VIC FINKELSTEIN wskazał na „zdecydowane zerwanie z przeszłością” zaprezentowa-
ne w statucie Związku, „ponieważ podstawowym zadaniem jest zaangażowanie osób 
niepełnosprawnych, umożliwienie im dostrzeżenia ich własnej sytuacji. To pozwoli im 
na zaangażowanie się w ich zmagania”. W odpowiedzi na pytanie PETERA TOWNSEN-
DA: „A co z pełnosprawną częścią populacji?” – odpowiedział – „A co z niepełnospraw-
ną częścią populacji? To oni są ignorowani!”.

Dyskusja skupiła się następnie na tym, czy Sojusz rzeczywiście angażuje osoby nie-
pełnosprawne i jakie działania podejmuje, żeby zwiększyć ich zaangażowanie. BERIT 
STUELAND argumentowała, że „w komitecie jest wiele osób niepełnosprawnych. Kilka 
z nich pisze broszury”. Jednak VIC FINKELSTEIN powiedział, że „chodzi tu o półtora 
miliona osób” i zapytał, gdzie jest ich udział. Podał przykład obecnego spotkania ze 
Związkiem i zapytał, w jaki sposób zostali wybrani przedstawiciele. PETER TOWN-
SEND odpowiedział: „odbyliśmy dyskusję w ramach grupy kierującej, która wyłoniła 
cztery osoby. Po prostu”.

PAUL LEWIS powiedział następnie: „Chcemy, by osoby niepełnosprawne same się 
angażowały” i podkreślił, że celem dzisiejszego spotkania jest „desperacka próba na-
kłonienia was do włączenia się w działalność Sojuszu ds. Niepełnosprawności. A jeśli 
podejmiecie decyzję, że nie chcecie się angażować, to mamy nadzieję, że nie będzie to 
wynikiem tego, że uznacie, że nie reprezentujemy osób niepełnosprawnych”.

VIC FINKELSTEIN odpowiedział, że jest to dezorientujące i że „jeśli zdecydujemy się nie 
dołączać do Sojuszu, to w oparciu o nasze zasady, ponieważ uznamy, że jesteście w błę-
dzie”. Dodał, że Związek upubliczni i opublikuje swoją krytykę. Powrócił do przykładu 
dzisiejszego spotkania i podkreślił, że Związek „rozesłał korespondencję do wszystkich 
członków, upolityczniliśmy wszystkich członków, aby mogli zaangażować się w sprawy 
dotyczące ich życia. Co wy zrobiliście, żeby faktycznie uwzględnić w ten sposób osoby 
niepełnosprawne?”.

PAUL LEWIS powiedział, że to, co robi Sojusz, zawsze jest wynikiem przemyśleń i dys-
kusji pomiędzy członkami i być może wyglądałoby to inaczej, gdyby Związek zdecy-
dował się dołączyć. PAUL HUNT odniósł się jednak ponownie do podstawowych zało-
żeń uzgodnionych przed spotkaniem i powiedział, że wydaje mu się, że gdyby zostały 
wprowadzone, Związek na pewno rozważyłby przystąpienie do Sojuszu, „jednakże jak 



129

moglibyśmy to zrobić w przypadku, gdy wasze podejście jest pozbawione zasad? Jeste-
śmy oddani kwestii przejęcia kontroli przez osoby niepełnosprawne, akceptujemy te 
założenia i przyświecają nam one”. W odpowiedzi PETER TOWNSEND powiedział, że 
członkowie Sojuszu podjęli demokratyczną decyzję o założeniu federacji, która nie jest 
ruchem politycznym osób niepełnosprawnych. Powiedział jednak, że aby zwiększyć 
zaangażowanie „publikujemy materiały dotyczące osób niepełnosprawnych”. PAUL 
LEWIS przyznał mu rację: „Wykonujemy pracę, którą uznajemy za ważną. Zgadzamy 
się co do założeń i moim zdaniem lepiej wydać pieniądze na opublikowanie materia-
łów w ciągu tygodnia po spotkaniu, a wydaliśmy już 3 ulotki, niż na pisanie, powielanie 
i publikowanie szczegółów dotyczących spotkania, które dopiero miało się odbyć”. 
PAUL HUNT powiedział, że jest to kolejny przykład sprzeczności, o której mowa: „Za-
łożyliście spontaniczną, doraźną organizację proponującą rządowi strategię w imieniu 
osób niepełnosprawnych” jednak bez ich udziału. PETER TOWNSEND powiedział: 
„Dajcie nam wystarczającą ilość pieniędzy”, a to zrobimy. „Przynajmniej konsultujemy 
się z innymi organizacjami osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Nie mamy członków indywidualnych. Właśnie w tym rzecz. Rozmawialiśmy dziś 
długo (na wcześniejszym spotkaniu) na temat tego, jak nakłonić reprezentantów po-
szczególnych organizacji do skontaktowania się z ich kierownictwem, aby wypraco-
wać porozumienie i rozpropagować informacje dotyczące literatury wydawanej przez 
Sojusz i jego pracy, w celu sprzedania liczby egzemplarzy wystarczającej na pokrycie 
kosztów działalności zrzeszenia”.

CHARLES TAYLOR powiedział, że docenia uwagi sformułowane przez mówców ze 
Związku, chociaż uważa, że były trochę zbyt surowe. „Moja organizacja” – powiedział – 
„na pewno nie zgodziłaby się na nic, co w jakikolwiek sposób pozbawiłoby osoby nie-
pełnosprawne kontroli nad ich życiem. Na tę chwilę Sojusz wciąż próbuje się odnaleźć 
po tak spontanicznych początkach. W ciągu roku zostanie uchwalony Statut i jeśli nie 
będzie odpowiedni, to wtedy wasza krytyka będzie zasadna”.

W tym momencie Paul Lewis przeprosił uczestników spotkania i wyszedł.

Następnie PAUL HUNT skierował serię pytań do Petera Townsenda, który odpowie-
dział ze sporym zawahaniem. Został zapytany dlaczego „nie koncentrował się na po-
maganiu osobom niepełnosprawnym w ten sposób”, skoro poparł politykę Związku 
i założenie, że angażowanie osób niepełnosprawnych jest priorytetem.

PETER TOWNSEND powiedział: „są różne sposoby” pomagania, a on „nie potrafi 
ocenić”, który z nich jest „najlepszy” ze względu na ograniczone zasoby czasu i ener-
gii. Nie potrafił odnieść się jasno do wypowiedzi PAULA HUNTA, który zaznaczył, że 
w oświadczeniu wstępnym pada teza, że „bieda jest objawem niepełnosprawności, a nie 
jego przyczyną: czy nie byłoby więc rozsądne, aby poświęcić swoje ograniczone zasoby 
energii przyczynie, a nie objawowi?”. PETER TOWNSEND powiedział, że „w tej kwestii 
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nie jest łatwo odróżnić przyczynę od skutku”. Pod naciskiem dodał, że nie kwestionuje 
stanowiska Związku, ale „zależy, co macie na myśli”.

VIC FINKELSTEIN powiedział, że Statut Związku jasno określa, co mają na myśli, ale 
Związek uważa stanowisko Petera Townsenda za „trochę dezorientujące”, z czego wy-
nika fakt, że „zadajemy te pytania”. PETER TOWNSEND odpowiedział, że oświadcze-
nia dotyczące polityki itd. „pozostawiają miejsce na różne, akceptowalne interpretacje”. 
PAUL HUNT zaznaczył jednak, że mowa tu o absolutnie podstawowych założeniach, 
na co PETER TOWNSEND odpowiedział: „Musicie zrozumieć, że socjolog, który zostaje 
poproszony o określenie przyczyny i skutku, przyjmuje skomplikowane stanowisko na 
temat czynników, które są ze sobą tak powiązane, że, mówiąc kolokwialnie, ciężko jest 
odróżnić przyczynę od jej skutku, naprawdę muszę to zaznaczyć”.

VIC FINKELSTEIN przerwał i powiedział: „Jest to po prostu nie do przyjęcia, ponieważ 
sugeruje, że osoby niepełnosprawne mogą się narażać poprzez formułowanie stanowi-
ska odnośnie tego, co uważamy za przyczynę i skutek, ale pan jako socjolog nie może 
tego zrobić”. Ponownie zaznaczył, że Sojusz i Związek mierzą się z tymi samymi proble-
mami, lecz „wyjaśnienie i lepsze zrozumienie tych kwestii wydaje nam się absolutnie 
niezbędne, abyśmy mogli przejść do kwestii zasadniczych, ponieważ właśnie to było 
naszym zdaniem przyczyną porażek, które poniosły wcześniejsze organizacje”.

PETER TOWNSEND odpowiedział: „Nie wiem dlaczego poświęcacie tej kwestii tyle 
czasu”. Ludzie należą do organizacji, choć niekoniecznie zgadzają się z każdym zdaniem 
zawartym w oświadczeniu politycznym czy statucie. Zapytany ponownie o podstawo-
wą kwestię nietraktowania poszczególnych zagadnień oddzielnie ze względu na zaak-
ceptowaną, społeczną definicję niepełnosprawności, odpowiedział: „nie wydaje mi się, 
żeby rozwiązanie kwestii dochodów nie mogło mieć wpływu na pozostałe problemy”.

PAUL HUNT odniósł się następnie do broszur wydawanych przez Sojusz i powiedział: 
„Z tego, co widzę, nie akceptujecie społecznej definicji niepełnosprawności. Mówicie 
o niepełnosprawności jakby była czymś osobistym. Po prostu jest to dla nas dziwne, że 
zdajecie się mówić dwie różne rzeczy”.

CHARLES TAYLOR powiedział, że jasno dostrzega zasadność uwag Związku i że mają 
w tej sprawie to samo stanowisko. Dodał jednak, że: „nie uważamy, że Sojusz wchodzi 
nam w tej kwestii w drogę” ponieważ nie zabrania NFB poruszania kwestii społecznej 
i omawiania jej na forum Sojuszu.

VIC FINKELSTEIN odniósł się do tego, mówiąc, że Związek ma wiele zrozumienia dla 
NSON. Powiedział jednak, że ujmowanie przez Sojusz kwestii świadczeń w oderwaniu 
od pozostałych problemów, zdaje się wynikać z błędnej definicji niepełnosprawności. 
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„Jeśli kwestia świadczeń wynika z ucisku osób niepełnosprawnych, to nie jest to pro-
blem, który można rozwiązać, a następnie odsunąć na bok i zająć się innymi kwestia-
mi”. Powiedział, że mając ograniczone środki i siły, najważniejsze jest to, aby upewnić 
się, że są one wykorzystywane we właściwy sposób: „Sojusz wywraca to do góry no-
gami. Wydaje nam się, że prawidłową podstawą do założenia zrzeszenia są kwestie 
społeczne, ponieważ stanowią one kontekst dla zajęcia się problemem świadczeń. Wy-
braliście jeden z aspektów ucisku osób niepełnosprawnych, na pewno ważny, ale zrobi-
liście z niego główny problem, wokół którego się organizujecie”. Patrząc na rzeczywistą 
politykę świadczeniową, kontynuował, „mieliśmy już do czynienia z rozwiązaniami 
opartymi na ocenie przez fachowców, którzy przychodzili z miarkami, mieliśmy świad-
czenia uzależnione od stanu zamożności i wiemy co to oznacza – pełną kontrolę, któ-
rą ci ludzie mają nad osobami niepełnosprawnymi. Zamiast ich wyzwalać, zakuwamy 
ich w łańcuchy. Wydaje nam się, że jest w tym podejściu pewna logika, która wynika 
z organizowania się wokół kwestii świadczeń jeszcze przed zorganizowaniem się wokół 
kwestii społecznych”.

PETER TOWNSEND powiedział: „Ten komentarz nie mówi nam w jaki sposób osoby 
niepełnosprawne uzyskują swoje świadczenia. Jeśli nie można ocenić stopnia niepeł-
nosprawności, to jak to zrobić?”. Reprezentanci Związku odesłali go do ich własnego 
stanowiska nakreślonego w Statucie, w którym mowa o „uniesprawnianiu osób niepeł-
nosprawnych przez społeczeństwo. To nie jest kwestia stopnia niepełnosprawności”. 
Przypomnieli, że przyszli na spotkanie, aby omówić „jak bardziej zaangażować osoby 
niepełnosprawne w ich własne sprawy”, a PAUL HUNT dodał: „wydaje mi się, że So-
jusz nie widzi innego wyjścia niż działać na wzór przeszłości”. PETER TOWNSEND 
powiedział: „nie uda mi się od tego uciec. Naprawdę, szczerze próbuję dowiedzieć się, 
zrozumieć więcej” na temat tego, jaką strategię zaleca Związek w kwestii dochodów 
i świadczeń społecznych w świetle swojej definicji niepełnosprawności. PAUL HUNT 
zaproponował zorganizowanie kolejnego spotkania lub wymianę korespondencji ze 
Związkiem w celu omówienia definicji uszkodzenia w odniesieniu do Statutu Związku, 
gdzie „dochody są ściśle powiązane ze wszystkimi innymi rzeczami, których potrzebu-
jemy”. Podkreślił jednak, że obecne spotkanie powinno trzymać się ustalonych celów.

PETER TOWNSEND ponownie zapytał: „Jak wyglądałoby organizowanie się w opar-
ciu o kwestie społeczne, o których wspominacie?”. PAUL HUNT odpowiedział: „To są 
problemy, o których osoby niepełnosprawne muszą rozmawiać. Czy nie zgadzacie się, 
że osoby niepełnosprawne powinny dyskutować nad swoimi sprawami?” – zapytał. PE-
TER TOWNSEND powiedział: „Oczywiście”, na co PAUL HUNT odparł: „Chodźmy więc 
i z nimi rozmawiajmy. O to chodzi w tym spotkaniu. Nie przynosimy osobom niepełno-
sprawnym gotowych odpowiedzi na pytania. Chcemy je włączać w dyskusje. W końcu 
to ich życia”.
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BERIT STUELAND zasugerowała, że Związek mógł zostać utworzony 10 lat temu, gdy 
zakładała DIG. Teraz patrzycie na to w ten sposób – powiedziała – ale powinniśmy być 
w stanie współpracować, a Związek mógłby znaleźć sposób, żeby „informować Sojusz, 
przekazywać informacje, jeśli uważacie, że się mylimy”.

PAUL HUNT zapytał „Co robiliśmy dzisiaj?” i dodał: „Nie widzimy sygnałów, że 
Sojusz wcieli w życie te założenia. Nie chcecie rozmawiać o angażowaniu osób 
niepełnosprawnych”.

BERIT STUELAND argumentowała, że osoby niepełnosprawne są angażowane i: „nigdy 
nie robię nic, dopóki nie poproszę osób niepełnosprawnych by do mnie dołączyły”.

PAUL HUNT powiedział, że nie rozmawiają na poziomie indywidualnym, lecz o tym „co 
mówi i robi Sojusz”. Kwestia angażowania osób niepełnosprawnych nie była widoczna 
w ich celach czy działaniach.

CHARLES TAYLOR ponownie zwrócił uwagę na to, że „będą one wpisane do Statutu. 
Jeśli tak się nie stanie, moja organizacja odejdzie. Niezależnie od tego, my faktycznie za-
sięgamy opinii naszych członków. Nie wydaje mi się, że Sojusz powinien robić to samo”.

PAUL HUNT odpowiedział, że pierwsza sugestia byłaby czymś godnym rozważenia, 
jednak na chwilę obecną brakuje konsekwentnych wysiłków mających na celu zaanga-
żowanie osób niepełnosprawnych.

PETER TOWNSEND przyznał następnie, że być może Sojusz nie zachęcał tak ener-
gicznie jak mógł do angażowania się poprzez poszczególne organizacje, ale wydawa-
ło im się, że robią to, „działając jako agencja przekazująca informacje”. Powiedział, że 
jest to problem czasu i organizacji. Reprezentanci Związku odpowiedzieli, że mają ten 
sam problem: „Jeśli uważacie, że jesteście biedni, to co my mamy powiedzieć?”, odno-
sząc się następnie do kosztów związanych ze sprowadzeniem ich członków na obecne 
spotkanie. PETER TOWNSEND ponownie się zgodził, powiedział, że jest tego „bardzo 
świadomy” i zasugerował, że Sojusz może zrobić więcej, aby zapewnić osobom niepeł-
nosprawnym możliwość dotarcia na organizowane przez nich spotkania. Powiedział: 
„chciałbym przyjąć ten ostatni zarzut”, ale ponownie podkreślił, że Sojusz jest młodą 
organizacją i zasugerował, że Związek niecierpliwi się w stosunku do nich.

PAUL HUNT stwierdził, że jest to kwestia priorytetów, którą już omawiali oraz znale-
zienia nowych metod zamiast starych, skoro okazało się, że te drugie nie działają. Do-
dał: „Dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle istotne czy będziemy walczyć o do-
chody w DIG czy w Sojuszu, czy założymy odrębną organizację. Dla nas ten wybór jest 
kwestią życia i śmierci”.
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PETER TOWNSEND zgodził się, ale powiedział: „Dla nas nie są to alternatywy. Uważa-
my, że oba te kierunki działania się uzupełniają”. Zauważył, że „nic nie stoi na przeszko-
dzie politycznego ruchu i całkowitej reprezentacji osób niepełnosprawnych w ramach 
organizacji współpracującej z organizacją taką jak Sojusz”. Dodał, że ruch polityczny 
reprezentujący osoby niepełnosprawne „może uczynić Sojusz kompletnie zbędnym, 
taką mam nadzieję”.

VIC FINKELSTEIN powiedział, że jest to „dość pokrętna logika” ponieważ gdyby była to 
prawda, to oznaczałoby to dziwne rozumienie priorytetów.

PETER TOWNSEND powiedział na zakończenie, że uważa, że „wiele skorzystaliśmy na 
tej wymianie poglądów, na pewno podsunęliście mówcom z Sojuszu wiele kwestii do 
przemyślenia”. Powiedział, że dalej uważają, że warto poeksperymentować z Sojuszem 
przez rok, ale „to czy jest to organizacja, którą osoby niepełnosprawne będą chciały wi-
dzieć przy życiu za kolejny rok zależy od nich, więc powinny wyrazić swoje zdanie w tej 
kwestii”.

PAUL HUNT zaznaczył, że ani sprzeczności dotyczące wyjścia Sojuszu poza ramy dzia-
łalności DIG, ani te związane z jego funkcjonowaniem w kontekście przyjętych podsta-
wowych założeń nie zostały rozwiązane.

BERIT STUELAND ponownie odniosła się do pierwszej kwestii i powiedziała, że DIG 
„stała się niewystarczająco demokratyczna, w wyniku czego osłabła presja ze strony 
samych osób niepełnosprawnych”.

VIC FINKELSTEIN przyznał, że jest dokładnie tak jak powiedziała Berit i właśnie dla-
tego należy włożyć siły w stworzenie organizacji, która byłaby demokratyczna. Zabie-
rając głos po raz ostatni, odrzekł: „Wydaje mi się, że musimy z naszej strony podkreślić, 
że nie podoba nam się eksperymentowanie z osobami niepełnosprawnymi. Uważamy, 
że są w tej kwestii rzeczy dobre i złe, dobry sposób organizacji, wyciąganie wniosków 
z przeszłości, z DIG, a nie zwykłe eksperymentowanie z różnymi typami organizacji, po-
nieważ właśnie to przychodzi na myśl wielu osobom. Uważamy, że należy zastanowić 
się nad tym, co było złe w innych organizacjach i poprawić te błędy”.
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Związek Niepełnosprawnych 

Fizycznie Przeciwko Segregacji
Komentuje dyskusję pomiędzy Związkiem a  Sojuszem ds. Niepełnospraw-
nych z dnia 22 listopada 1975 roku

(Niniejszy komentarz jest dołączony do streszczenia dyskusji przygotowanego na pod-
stawie nagrania ze spotkania. Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć 
w oświadczeniu wstępnym przygotowanym przez Związek, które jest zawarte w pod-
sumowaniu dyskusji. Kopie korespondencji pomiędzy Sojuszem a Związkiem, zarówno 
tej poprzedzającej, jak i tej powstałej w następstwie spotkania, mogą zostać udostęp-
nione osobom zainteresowanym. Cele, oświadczenie dotyczące polityki, oraz Statut 
Związku są również dostępne.)

Amatorzy kontra Eksperci

Już na podstawie początkowych uwag osoby niepełnosprawne fizycznie i ci, którzy sta-
rają się nam pomóc w walce o lepsze życie, będą mogli zaobserwować znaczne różni-
ce w sposobie, w jaki Związek i Sojusz przygotowały się do dyskusji. Z jednej strony 
w uważnie przygotowanym oświadczeniu przedstawiciele Związku od razu zaczęli 
nakreślać i rozwijać uzgodnione tematy, łącząc je z podstawowymi założeniami, które 
obie strony uznały za kluczowe dla zmagań z niepełnosprawnością. Z drugiej strony 
Sojusz odniósł się do tego, co nazwał mianem „oświadczenia zasługującego na szacu-
nek”, przepraszając za brak przygotowania z ich strony i zaznaczając, że nie mogą – jak 
to określili – „odpowiedzieć w równie przemyślany sposób”. Pytanie brzmi – dlaczego 
nie? Spotkanie nie było spontaniczne czy improwizowane. To Sojusz pierwszy zasuge-
rował, że powinniśmy zorganizować spotkanie i miał przynajmniej tyle samo czasu co 
Związek, żeby się do niego przygotować. Nieustannie podkreślali jednak w swoich wy-
powiedziach, że stanowią one próbę „przedstawienia tego, w co wierzymy” i są „spon-
taniczne”, sugerując tym samym, że nie powinny być poddawane poważnej krytyce. 
W konsekwencji braku przygotowania do spotkania, mówcy związani z Sojuszem ulegli 
spontanicznej potrzebie rozmawiania na temat świadczeń ze strony państwa, propozy-
cji oceny oraz wzmacniania Sojuszu. Kompletnie zignorowali więc swoje wcześniejsze 
ustalenia ze Związkiem, dotyczące tego, że celem spotkania było omówienie „sposo-
bów pozwalających osobom niepełnosprawnym na większą aktywność” i zaangażo-
wanie się w „dyskusje na temat ich własnych problemów”. Gdy Związek próbował od-
nieść się do tej (niezwykle istotnej dla każdej osoby niepełnosprawnej fizycznie) kwe-
stii, mówcy z Sojuszu zbyli nas, mówiąc: „Dajcie nam wystarczającą ilość pieniędzy”, 
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a zaangażujemy osoby niepełnosprawne, oraz, że ich zdaniem „lepiej wydać pieniądze 
na opublikowanie materiałów… niż na pisanie, powielanie i publikowanie szczegółów 
dotyczących spotkania”. Jak zobaczymy, to podejście pozwalające na obojętność wobec 
ustalonych wcześniej podstawowych założeń, wobec ustaleń poczynionych z organiza-
cją osób niepełnosprawnych, a także wobec potrzeby dokładnego przeanalizowania sa-
mej niepełnosprawności, jest niezmiennie charakterystyczne dla sposobu, w jaki działa 
Sojusz. Wpływa ono nawet na najprostsze ustalenia poczynione ze Związkiem, jak na 
przykład kwestii tego, że nie wprowadzili „rozróżnienia pomiędzy mówcami a obser-
wującymi”.

Mówcy związani z Sojuszem przyjęli w trakcie dyskusji charakterystyczną dla ich ulo-
tek i wypowiedzi publicznych emocjonalną postawę opartą na gniewie i frustracji z po-
wodu niepowodzenia kampanii świadczeniowej DIG. Jednakże w zderzeniu z pryncy-
pialnym stanowiskiem Związku szybko stało się jasne, że nie poświęcili czasu analizie 
podstawowych problemów, które chcą pomóc przezwyciężyć. Przyjęli nasze podstawo-
we założenia, nie wiedząc nawet, co akceptują! Okazało się więc, że w chwili, gdy obie 
organizacje były rozwijane, by uwzględnić te same okoliczności, postawienie pierwsze-
go, istotnego z punktu widzenia historii kroku w stronę podjęcia pytania o prawdziwą 
przyczynę niepełnosprawności, zamiast narzekania na jej objawy, zostało pozostawio-
ne w gestii Związku. Jest więc logiczne, że Związek poszedł o krok dalej, zastanawiając 
się nad najlepszą możliwą strukturą organizacyjną, która umożliwiłaby osobom nie-
pełnosprawnym zaangażowanie się w walkę o naszą emancypację. Oznaczało to zma-
gania o to, by zachęcić osoby niepełnosprawne do zastanawiania się nad ich proble-
mami. Żeby dokładnie rozplanować działania, które należy podjąć musimy sprawić, by 
zadanie zrozumienia niepełnosprawności stało się poważnym przedsięwzięciem. W sy-
tuacji, w której Sojusz nie potrafił przedstawić nic konstruktywnego i nowego, jego 
paternalistyczna tolerancja wobec dobrego przygotowania ze strony Związku ukazuje 
jego wyobrażenia na temat roli, jaką osoby niepełnosprawne powinny odgrywać w ich 
własnych sprawach. 

Zasadnicze podejście Związku do kwestii niepełnosprawności różni się tak radykalnie 
od podejścia Sojuszu, że szybko pozwoliło ono na odkrycie jego słabości i stworzyło za-
grożenie obnażenia jego sposobu pracy przed osobami niepełnosprawnymi. Próbowali 
więc zbyć nasze próby doprecyzowania ich sposobu pracy, pytając: „czemu poświę-
camy tej kwestii tyle czasu” (podstawowym założeniom) i „czepiamy się” stanowiska 
Sojuszu? Podtrzymywali, że możliwe są różne interpretacje podstawowych założeń. 
Stwierdzili, że oświadczenie dotyczące polityki „pozostawia miejsce na różne, akcepto-
walne interpretacje”, a nawet, że zgodność wszystkich, co do szczegółów dotyczących 
strategii jest „niejako tematem zastępczym”. W sposób oczywisty taka metoda pracy 
bez odniesienia do zasad wiąże się z tym, że każda interpretacja dowolnej rzeczy jest 
akceptowalna, zaś walka o emancypację zostaje sprowadzona do poziomu akademic-
kiego zagadnienia, w odniesieniu do którego „to dyskusja, wymiana poglądów są tym, 
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co istotne”. Tak więc podejście Sojuszu sprawia, że pozostaje on obojętny w stosunku 
do tego, co przyjął jako podstawowe założenia. Jego członkowie nie mogą więc widzieć 
potrzeby rygorystycznej i pogłębionej analizy dotyczącej prawdziwej natury niepełno-
sprawności ani konieczności opracowania pryncypialnego podejścia, która z niej wy-
nika. Innymi słowy – ich podejście jest przeciwieństwem eksperckiego sposobu pracy, 
który to starałby się najpierw sprecyzować prawidłową interpretację dotyczącą przy-
czyny niepełnosprawności, a więc i prawidłową metodę walki o poprawę naszego bytu.

Choć jest to prawda, że możliwe jest wiele interpretacji podstawowych założeń, byłoby 
dziecinne wierzyć, że każda z nich jest równie dobra. Jednak zamiast poszukać prawi-
dłowego, a zatem najbardziej efektywnego podejścia, Sojusz pędzi prosto do akcji. Dla 
Sojuszu „żaden problem nie ma jednego rozwiązania” (a więc w praktyce, jakiejkolwiek 
interpretacji, jakiegokolwiek rozwiązania) i to właśnie przy pomocy tej formuły próbują 
nakłonić nas do kierowania się w naszych dążeniach najbardziej amatorską metodą. 
Jest to dość oczywiste, że jest to najgorszy sposób organizowania się i najpewniejsza 
droga do zmarnowania naszej energii i środków. Sojusz nie wyciągnął wniosków z błę-
dów przeszłości. I choć twierdzą, że szukają poparcia dla swoich opinii, osoby niepeł-
nosprawne powinny zapytać o to, jakie poparcie należy się tak amatorskim poglądom. 
Jeśli chodzi o nawet najbardziej podstawowe założenia dotyczące niepełnosprawności, 
to Sojusz i jego „eksperci” zachowali się jak amatorzy, a Związek i jego „amatorzy” za-
chowali się jak eksperci!

Wyobraźcie sobie wykładowcę wchodzącego do sali, by rozmawiać o socjologii i rozpo-
czynającego od stwierdzenia, że nie przykłada wielkiej wagi do podstawowych założeń 
socjologii. Poważni studenci obecni na sali uznaliby, że wykładowca się z nich naśmie-
wa i protekcjonalnie traktuje ich chęć kształcenia się. Jednak Sojusz jest – jak mówią 
jego członkowie – „przede wszystkim ciałem edukacyjnym, starającym się uświadomić 
opinii publicznej, że została wprowadzona w błąd i pokazać czym tak naprawdę jest 
bieda”. To oczywiste, że nie możemy ufać ich zdolności edukowania opinii publicznej, 
skoro wyraźnie pokazali, że sami nie rozumieją nawet podstawowych założeń doty-
czących niepełnosprawności. Amatorskie i „pozbawione zasad” podejście Sojuszu stoi 
w sprzeczności ze staraniami osób niepełnosprawnych, by nadać powagi ich dążeniom 
i podejść do nich profesjonalnie – jest ono dla nich przeszkodą.

„Spontaniczność” usprawiedliwia wszystko

Reagując gniewem i frustracją na klęskę po „10 latach kampanii ze strony Grupy ds. 
Świadczeń z Tytułu Niepełnosprawności i innych grup”, Sojusz zaniedbał fundamen-
talne pytanie o to, dlaczego ta klęska miała miejsce. Osoby niepełnosprawne fizycz-
nie mogły się spodziewać, że klęska ta będzie na tyle znacząca dla ich życia, że stanie 
się przyczynkiem do ponownego przeanalizowania podstawowych założeń. Jednak 
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Sojusz dostrzegał tylko możliwość powierzchownej „reakcji”. Wynika to z braku ana-
lizy dotyczącej tego, co poszło nie tak i z opierania się wyłącznie na spontanicznych 
odczuciach dotyczących przyczyny, takich jak to, że DIG nie wywierała wystarczającej 
presji na rząd, nie edukowała wystarczająco opinii publicznej na temat konieczności 
wprowadzenia kompleksowego programu świadczeń, że DIG nie miała wystarczające-
go autorytetu, by jej polityka zostały zaakceptowana, itd. Sojusz postanowił w związku 
z tym wypełnić te wyimaginowane braki z poprzedniej kampanii dotyczącej dochodów. 
Mówili: „Założenie było takie, że po uzyskaniu odpowiedniego poparcia kwestia świad-
czeń zostałaby ponownie naświetlona”. Jednak mimo to starają się nas jednocześnie 
przekonać, że Sojusz ma w sobie coś nowego i jest „czymś zupełnie innym” niż to, co 
było przed nim!

Członkom Sojuszu najwyraźniej nie przyszło do głowy, gdy przygotowywali swoją 
„spontaniczną, gniewną reakcję na klęskę rządu”, że kampania dotycząca dochodów 
poległa w znacznej mierze nie przez brak autorytetu po stronie DIG, ale przede wszyst-
kim ze względu na zasadniczą słabość podejścia dochodowego w odniesieniu do biedy 
osób niepełnosprawnych w tym społeczeństwie. Gdy klęska kampanii DIG zwróciła 
uwagę na potrzebę myślenia, Sojusz odwrócił się plecami i wybrał „spontaniczne” dzia-
łanie.

Sojusz obrał „spontaniczność” za podstawowy sposób reagowania na problemy, z któ-
rymi się mierzymy i wydaje nam się, że korzystają z tej metody za każdym razem, gdy 
sytuacja wymaga tego, by się zatrzymać i zastanowić nad tym, co należy zrobić. Gdy 
więc w trakcie dyskusji okazało się, że Sojusz nie wie o czym mówi, to jego członko-
wie nawet nie próbowali zrozumieć dlaczego pozostają w nieświadomości. Zamiast 
tego zaczęli za to „spontanicznie” przepraszać, zrzucając winę na swoje wcześniejsze 
„spontaniczne” działania. „Chciałbym podkreślić” – powiedział ich rzecznik – „że po-
wstanie Sojuszu było w gruncie rzeczy spontaniczną reakcją”, a ktoś inny wyjaśnił, że: 
„Sojusz wciąż próbuje się odnaleźć po tak spontanicznych początkach”. Jest to jednak 
grupa, która wydała już liczne broszury przedstawiające dość szczegółowo ich poglą-
dy w kwestii niepełnosprawności, podobno mając przy tym poparcie osób niepełno-
sprawnych. Nadszedł czas, by zadać pytanie o to, jak długo „spontaniczność” może tłu-
maczyć i usprawiedliwiać fakt, że Sojusz nie poświęcił jeszcze uwagi fundamentalnym 
kwestiom, które pojawiły się w wyniku fiaska podejścia dochodowego. Ich wymówki to 
tylko inny sposób na stwierdzenie, że osoby niepełnosprawne fizycznie nie są w stanie, 
albo nie są gotowe myśleć jasno o swoich problemach i że „eksperci” Sojuszu nie zamie-
rzają robić tego za nas. Są jednak wystarczająco przygotowani by „edukować” opinię 
publiczną!

Podczas gdy dokument opisujący politykę Związku jasno pokazuje, że „spontaniczne” 
reakcje i „spontaniczne” wymówki dla ignorancji nie są jedynymi sposobami pozwa-
lającymi ludziom na mierzenie się z ich problemami, Sojusz organizuje się w sposób, 
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który umacnia ślepą „spontaniczność” i utrwala ją, odmawiając skupienia się na pod-
stawowych kwestiach, nawet w sytuacji, gdy dyskusja ze Związkiem pokazała jak 
nieadekwatne jest ich rozumienie problemów, którymi się zajmują. „Spontaniczność” 
żeruje na szczerych emocjach osób niepełnosprawnych fizycznie i tych, którzy chcą 
nam pomagać. Patrzcie, jednoczy nas gniew – oznajmia Sojusz, tak jakby był to jedyny 
sposób na pokazanie szczerości ich działań. Jednakże po podgrzaniu emocji w celu uzy-
skania poparcia osób niepełnosprawnych odwracają naszą uwagę od fundamentalnych 
kwestii wynikających z niepowodzenia kampanii świadczeniowej DIG i skupiają ją na 
pospolitej, „spontanicznej” i bezrozumnej reakcji. Sojusz na pewno nie ma monopolu na 
„jednoczenie się w gniewie”. Każda z organizacji walczących o poprawę życia osób nie-
pełnosprawnych fizycznie była rozgniewana. Gniew ten widać chociażby w dokumen-
cie opisującym politykę Związku, jednak nie chcemy propagować gniewu jako najważ-
niejszej kwestii podczas zachęcania do kampanii. Przeciwnie, wyrażamy swój gniew, 
zwracając uwagę na sposób, w jaki społeczeństwo poddaje nas uciskowi. Jest oczywiste, 
że nie mając nowego podejścia do kwestii niepełnosprawności i nie prowadząc analizy, 
Sojusz afiszuje się ze swoim gniewem, by stworzyć warunki do kontynuowania kam-
panii opartej na nieadekwatnym w sposób oczywisty świadczeniowym podejściu do 
biedy. Nie są w stanie dostrzec żadnego nowego podejścia, więc tupią nogami niczym 
sfrustrowane dzieci, stawiając społeczeństwu te same, stare żądania wynikające z ich 
zdyskredytowanego panaceum opartego na świadczeniach.

Każdy naukowiec chcący skutecznie rozwiązać problem wie, że musi najpierw ziden-
tyfikować jego przyczynę. Jeśli więc niepełnosprawność jest sytuacją społeczną, to jest 
oczywiste, że zanim uda nam się wyeliminować tę sytuację należy najpierw przeana-
lizować sposoby, w jakie społeczeństwo „uniesprawnia” osoby niepełnosprawne fi-
zycznie. Dla odmiany obstając przy skupianiu się na skutkach, odwracamy uwagę od 
prawdziwych problemów. W zasadzie tylko pogłębia to niepełnosprawność poprzez 
szukanie rozwiązania w kierunku innym niż przyczyny społeczne, to znaczy w ocenie 
jednostki. Podejście Sojuszu kieruje nas coraz bardziej w stronę drobiazgowej analizy 
tego, w jaki sposób ludzie wykonują czynności społeczne. Odwodzą nas tym samym 
od zadania polegającego na przeanalizowaniu sposobu organizacji struktury społecznej 
pozwalającego na segregowanie osób niepełnosprawnych fizycznie i wykluczenie nas 
z życia społecznego.

Chociaż Sojusz był gotów zaakceptować podstawowe założenie, że niepełnosprawność 
jest sytuacją wynikającą z uwarunkowań społecznych, to ich nacisk na „spontanicz-
ność”, a nie na próbę gruntownego zbadania prawdziwego problemu, sprowadził to za-
łożenie do poziomu zbitki nic nieznaczących słów. Kurczowo chwytając się nieudanej 
kampanii, Sojusz usiłuje nadać powagi swojemu „bankructwu intelektualnemu”, propo-
nując dobrze brzmiącą formułę i mówiąc: powinniśmy przestać przyglądać się przyczy-
nie niepełnosprawności i przyjrzeć się jej konsekwencjom.



139

Gdy Związek sprzeciwił się „spontanicznemu” odwrotowi Sojuszu od analiz dotyczą-
cych przyczyny niepełnosprawności, stwierdzając: „Dla nas, jako osób niepełnospraw-
nych, jest niezwykle istotne, aby jasno postawić pytanie o przyczyny niepełnosprawno-
ści”, zaczęli zachowywać się w sposób pokrętny. Najpierw zgodzili się z naszą sugestią, 
że „niepełnosprawność jest sytuacją wynikającą z uwarunkowań społecznych”, by za 
chwilę zaprotestować, że „w tej kwestii nie jest łatwo odróżnić przyczynę od skutku”. 
Okazało się więc, że nie tylko nie zgadzają się z naszymi założeniami, ale wręcz traktują 
nasze przemyślane stanowisko protekcjonalnie. Spójne stanowisko Związku w kwestii 
przyczyny niepełnosprawności i fakt, że Sojusz pierwotnie zgodził się z nim, chociaż 
w rzeczywistości się z nim nie identyfikował, ostatecznie sprowadziły ich argumentację 
do poziomu żałosnej obrony: „Musicie zrozumieć, że socjolog, który zostaje poproszony 
o określenie przyczyny i skutku, przyjmuje skomplikowane stanowisko na temat czyn-
ników, które są ze sobą tak powiązane, że, mówiąc kolokwialnie, ciężko jest odróżnić 
przyczynę od jej skutku”.

Rozwiązanie społecznego problemu biedy osób niepełnosprawnych fizycznie wymaga 
nie mniejszego rygoru intelektualnego niż dowolny inny problem. Podejście Związku 
Niepełnosprawnych Fizycznie jasno pokazało, że do ludzi niepełnosprawnych nie trze-
ba mówić z wyższością i w sposób „kolokwialny”. Przeciwnie, jeśli poważnie odnie-
siemy się do problemów związanych z naszą własną sytuacją społeczną, to będziemy 
w stanie szybko wypracować podejście eksperckie. Nawet we wczesnym stadium ja-
sność i spójność podejścia Związku stanowi ważne odejście od tradycyjnej, amatorskiej 
„spontaniczności” promowanej przez Sojusz. Nasze podejście pomaga wyeliminować 
zamieszanie, które „eksperci” wprowadzają do prostej w rzeczywistości kwestii, wy-
magającej zastosowania podstawowych założeń, zbudowanych na bezpośrednim do-
świadczeniu niepełnosprawności, a nie przyjęcia „skomplikowanego stanowiska”.

Związek utrzymuje, że „eksperci” nie tylko nie poświęcili przyczynie niepełnospraw-
ności zbyt dużo uwagi, ale w ogóle nie zajęli się prawdziwą przyczyną. Fakt, że łudzili 
się, że patrzą na przyczynę, gdy w sposób typowy patrzyli na skutki lub mylili niepeł-
nosprawność z uszkodzeniem, podkreśla absolutną konieczność tego, by osoby nie-
pełnosprawne same stały się swoimi ekspertami. Osoby niepełnosprawne będą mogły 
przejrzeć próby przedstawienia przez „ekspertów” tradycyjnych, skompromitowanych 
i „spontanicznych” zmagań z aspektami niepełnosprawności – takimi jak bieda – jako 
„czegoś zupełnie nowego” tylko w sytuacji, gdy uświadomimy sobie swoje własne kom-
petencje.

Ubóstwo podejścia dochodowego

Nikt nie może zarzucić Sojuszowi, że jest niekonsekwentny w amatorskości swojego 
podejścia do niepełnosprawności. Podnosząc „spontaniczność” do rangi preferowanej 
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metody działania, udało im się nie tylko przesłonić kluczowy związek pomiędzy przy-
czyną a skutkiem, ale też pójść o krok dalej i sprawić, że pozostałe, jasno określone, 
podstawowe założenia przestały cokolwiek znaczyć. Zgodzili się na przykład, że „ża-
den z aspektów niepełnosprawności, takich jak dochody, nie powinien być ujmowany 
w odosobnieniu”, choć jednocześnie przyznali publicznie, że jest to podejście, przy któ-
rym zamierzają trwać. „Na chwilę obecną” – mówili – „skupiamy się na świadczeniach” 
i podtrzymywali, że: „Nie widzą nic złego w tym, że Sojusz skupia się na kwestii świad-
czeń”. Wydaje im się, że jeśli powiedzą, że nie będą ujmować dochodów w oderwaniu 
od innych kwestii, to będą mogli dalej to robić, pod warunkiem, że nie będą powstrzy-
mywać innych, jak chociażby NFB, przed realizowaniem tego podstawowego założenia. 
Można by zbyć te werbalne bzdury z lekceważeniem, ale Sojusz upiera się, że musi zbu-
dować „autorytet”, aby „móc rościć sobie prawo do wypowiadania się w imieniu więk-
szości organizacji związanych z osobami niepełnosprawnymi”. Gdyby ich amatorskie 
poglądy nie zostały zakwestionowane, to przyznalibyśmy im prawo do zyskania auto-
rytetu jako „eksperci” w tej dziedzinie, a jest oczywiste, że takie prawo nie przysługuje 
im w oparciu o ich kwalifikacje intelektualne.

„Spontaniczne” unikanie przez Sojusz poważnych analiz w temacie niepełnospraw-
ności sprawiło, że nie byli w stanie wypracować alternatyw dla świadczeniowego po-
dejścia do biedy. Prawie z niedowierzaniem reagowali na sugestie, że taka możliwość 
istnieje. Ich rzecznik powiedział: „To znaczy jakie jest inne wyjście?”. Aby odpowiedzieć 
na pytania, których Sojusz unika i aby uniknąć błędów przeszłości, które Sojusz wciąż 
powtarza, Związek od początku swojego istnienia poświęcał wiele czasu na ponow-
ne rozważenie dominujących interpretacji dotyczących natury niepełnosprawności. 
Wynikiem tych prac przygotowawczych było to, że na spotkaniu z Sojuszem repre-
zentanci Związku wypowiadali się jednogłośnie i mogli jednoznacznie powiedzieć, że 
„nasze stanowisko w kwestii niepełnosprawności jest jasne… W naszym mniemaniu 
to społeczeństwo «uniesprawnia» osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność jest 
czymś, co zostaje narzucone na nasze uszkodzenia przez bezpodstawną izolację i wy-
kluczenie z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne są więc 
grupą społeczną, która jest uciskana”. Aby to zrozumieć, konieczne jest uświadomie-
nie sobie różnicy pomiędzy uszkodzeniem fizycznym a sytuacją społeczną nazywaną 
„niepełnosprawnością”, w której znajdują się osoby z uszkodzeniami. Definiujemy więc 
uszkodzenie jako brak całości albo części kończyny, lub posiadanie niesprawnej koń-
czyny, organu czy mechanizmu ludzkiego ciała. Niepełnosprawność jest z kolei ograni-
czeniem aktywności lub gorszą pozycją w ramach struktury społecznej, która nie przy-
kłada wagi do osób niepełnosprawnych fizycznie, pozbawiając ich tym samym możli-
wości brania udziału w głównym nurcie aktywności społecznych. Niepełnosprawność 
fizyczna jest więc określoną formą opresji społecznej. (Definicje te odwołują się do tych 
sformułowanych przez Amelię Harris, ale znacząco się od nich różnią).
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W ujęciu społecznym widać, że zubożenie osób niepełnosprawnych fizycznie jest 
konsekwencją tego, że jako grupa jesteśmy wykluczeni z głównego nurtu aktywności 
społecznych. W ostatecznym rozrachunku ten konkretny rodzaj biedy związany z nie-
pełnosprawnością fizyczną wynika z braku możliwości zarabiania na równi z naszymi 
pełnosprawnymi kolegami, wynikającego z tego, jak wygląda zatrudnianie. Łączy się 
to z naszym wykluczeniem z aktywności społecznych i świadczeń umożliwiających 
pracę. Niepełnosprawne fizycznie dzieci są na przykład wykluczone z normalnego 
systemu edukacji przygotowującego do podjęcia zatrudnienia, nie mamy też tej samej 
swobody, jeśli chodzi o korzystanie z transportu czy znalezienie miejsca zamieszkania 
w wygodnej odległości od potencjalnego miejsca pracy i tak dalej. Zachodzi nagląca ko-
nieczność przeprowadzenia pełnej analizy struktury społecznej, ponieważ dotyka ona 
sedna niepełnosprawności i związanej z nią biedy. Jest jasne, że sposób, w jaki zorga-
nizowane jest społeczeństwo, nie dyskryminuje wszystkich osób niepełnosprawnych 
fizycznie w równym stopniu, tworząc pozór, że istnieją stopnie wykluczenia (stopnie 
niepełnosprawności). Na przykład osoby z niewielkimi wadami wzroku (noszące oku-
lary) na pewno nie są biedniejsze od osób, które tych wad nie mają. Nasza struktura 
społeczna nie wyklucza osób noszących okulary w taki sposób, w jaki ma to miejsce 
w przypadku osób niewidomych, niesłyszących, niemych, z uszkodzeniami mózgu czy 
poruszających się na wózkach. Niemniej jednak mowa tu o tym samym społeczeństwie, 
które „uniesprawnia” ludzi niezależnie od typu czy stopnia ich uszkodzenia. W struk-
turę społeczną jest więc wpisany powód, dla którego osoby niepełnosprawne fizycz-
nie są „uniesprawniane”. Zrozumienie przyczyny niepełnosprawności pozwoli nam na 
zrozumienie sytuacji osób, których dotyka to w mniejszym zakresie oraz pomoże nam 
uniknąć zgubienia się w szczegółach dotyczących stopnia ucisku kosztem skupiania się 
na sednie problemu.

Kluczowym czynnikiem pozwalającym na to, by osoby niepełnosprawne zaczęły iden-
tyfikować się jako grupa społeczna i rozumieć przyczynę niepełnosprawności jest 
fakt, że na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat rozwój technologiczny umożliwiał 
w coraz większym stopniu zatrudnianie osób nawet najbardziej niepełnosprawnych 
fizycznie i włączanie ich w główny nurt aktywności społecznych i ekonomicznych. 
To właśnie tego nie potrafi uwzględnić Sojusz w swoich zbędnych rozważaniach. Pro-
pagowana przez Związek społeczna teoria niepełnosprawności, będąca produktem 
zmian technologicznych w społeczeństwie, odzwierciedla najnowocześniejsze zmiany, 
które pokazują, że alternatywą dla podejścia „dochodowego” (lub, bardziej adekwatnie, 
„świadczeniowego”) jest dążenie do zmiany struktury społecznej w taki sposób, by każ-
dy, w tym także osoby niepełnosprawne fizycznie, miał możliwość podjęcia pracy i bra-
nia pełnego udziału w życiu społecznym. Umiejscowienie kwestii dochodów w kon-
tekście dążeń do zmiany struktury społecznej pomogłoby osobom niepełnosprawnym 
zrozumieć prawidłowy nacisk, który należy kłaść na dochody. Aby uniknąć wycofania 
się w obliczu nieudanej kampanii świadczeniowej DIG, konieczne jest pójście naprzód 
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i podjęcie walki o prawo do płatnego, integracyjnego zatrudnienia i pełnego udziału 
w życiu społecznym.

Związek dąży oczywiście do pozyskania większej pomocy dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie i popiera takie inicjatywy, ponieważ nie ma wątpliwości co do naszego zubo-
żenia i konieczności pilnej zmiany. Jednakże cele Związku precyzują konieczność zdo-
bycia „niezbędnej pomocy finansowej i innych rodzajów wsparcia wymaganych ze stro-
ny państwa w celu umożliwienia nam zdobycia maksymalnej możliwej niezależności 
w życiu codziennym, osiągnięcia mobilności, podjęcia wydajnej pracy oraz życia tam, 
gdzie chcemy i jak chcemy, przy pełnej kontroli nad naszym życiem”. Pomoc finansowa 
i wsparcie innego rodzaju są tu powiązane z osiągnięciem niezależności i włączeniem 
w normalny system zatrudnienia. Jest to podstawowe założenie, w oparciu o które mo-
żemy oceniać plany mające na celu zaspokojenie potrzeb – w tym finansowych – osób 
niepełnosprawnych. Oznacza to, że dla osób w wieku produkcyjnym wsparcie finanso-
we i pozostałe formy pomocy muszą być przede wszystkim ukierunkowane na utrzy-
manie lub osiągnięcie zatrudnienia integracyjnego: uzależnienie od państwa musi być 
stopniowo zastępowane przez udzielanie pomocy umożliwiającej uzyskanie środków 
na życie poprzez pracę. Na podobnej zasadzie wsparcie oferowane dzieciom niepełno-
sprawnym fizycznie musi być nastawione na stopniowe włączanie ich w normalny sys-
tem zatrudnienia. W przypadku osób niepełnosprawnych w dowolnym wieku wspar-
cie finansowe i inne rodzaje pomocy pozwalające na pokrycie dodatkowych kosztów 
i rozwiązanie problemów związanych z życiem z uszkodzeniami muszą być stopniowo 
zastępowane rozwiązaniami, które uznają nas za integralną część społeczeństwa, jak 
chociażby w pełni dostępnym i niezawodnym transportem publicznym.

Świadczenia, które nie są ściśle powiązane z dążeniami do integracyjnego zatrudnienia 
i aktywnej partycypacji społecznej będą nieustannie wykorzystywane do usprawiedli-
wiania naszej zależności i wykluczenia z głównego nurtu życia społecznego, prowadząc 
do skutku odwrotnego od zamierzonego. To właśnie dlatego apel Sojuszu do rządu 
o przygotowanie legislacji mającej na celu wprowadzenie kompleksowego programu 
świadczeń nie jest niczym innym jak tylko planem mającym na celu wprowadzenie 
i podtrzymywanie w nieskończoność historyczną zależność osób niepełnosprawnych 
fizycznie od datków. Sojusz nie jest nawet w stanie powiedzieć opinii publicznej, którą 
chce edukować, że taka polityka dochodowa jest w rzeczywistości formą jałmużny ze 
strony państwa, to znaczy, że pogłębia naszą zależność od państwa zamiast promować 
samodzielność i aktywną partycypację w głównym nurcie życia społecznego. Apel So-
juszu do społeczeństwa wystosowany w naszym imieniu jest tym samym, starym ar-
gumentem odwołującym się do litości, żebraczą miską we współczesnym wydaniu. Sto 
lat temu apelowanie o pomoc ze strony państwa, a nie o osobiste czy dobrowolne dat-
ki mogło mieć jakiś sens. Ale dziś, gdy rozwój technologiczny drastycznie wpłynął na 
nasze możliwości przejęcia niezależnej kontroli nad naszym życiem, podkreślanie na-
szej niesprawności i bezradności może tylko narzucić nam więcej łańcuchów zamiast 
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doprowadzić do naszej emancypacji. To, czego naprawdę potrzebujemy, to pomoc we 
wniesieniu jak największego, aktywnego wkładu w społeczeństwo z pozycji jego peł-
noprawnych członków.

Sojusz nawet nie próbuje uchwycić w swojej analizie kluczowej roli, jaką wykluczenie 
z rynku pracy odgrywa w genezie biedy wśród osób niepełnosprawnych fizycznie, lecz 
podchodzi do biedy w sposób empiryczny, uznając ją za fakt niewymagający wyjaśnień. 
Dążenie do włączenia w normalny system zatrudnienia jest jednak najważniejszą czę-
ścią walki o zmianę organizacji społecznej w taki sposób, by osoby niepełnosprawne nie 
były doprowadzane do ubóstwa przez pozbawienie ich możliwości pełnej partycypacji. 
Będziemy mogli mówić o stworzeniu solidnych podstaw do pełnej integracji społecznej 
tylko wtedy, gdy wszystkie osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym będą auto-
matycznie otrzymywały pomoc we wniesieniu wkładu poprzez normalną pracę zgodną 
z ich możliwościami. Wszystkie pozostałe sytuacje, w których osoby niepełnosprawne 
fizycznie stykają się z wykluczeniem, są ostatecznie powiązane z wykluczeniem z ryn-
ku pracy. Systematyczna i skuteczna walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych 
fizycznie jako ogółu (wliczając w to dzieci i osoby powyżej wieku emerytalnego) i z bra-
kiem wsparcia umożliwiającego nam pełne uczestnictwo w pozostałych aspektach ży-
cia będzie możliwa tylko, gdy zrozumiemy tę zależność.

Jest oczywiste, że nasze dążenia wiążą się z koniecznością przemyślenia na nowo wcze-
śniejszych poglądów i wyobrażeń na temat społecznej roli osób niepełnosprawnych. 
Aby rozbudzić świadomość naszej roli społecznej konieczne będzie masowe zaangażo-
wanie osób niepełnosprawnych (niezależnie od ich wieku czy rodzaju ich uszkodzeń) 
w wielki ruch. Powszechny i masowy ruch osób niepełnosprawnych oraz postępująca 
integracja na rynku pracy i w pozostałych aspektach życia społecznego radykalnie po-
prawią pozycję społeczną naszej grupy. Eksperci błagający w naszym imieniu o świad-
czenia ze strony państwa mogą tylko obniżyć nasz status poprzez wzmacnianie archa-
icznych postaw. Nie ma prostych rozwiązań jak te, które stara się nam zaproponować 
Sojusz. Walka o prawo do zatrudnienia i pełnej partycypacji społecznej – czyli do wy-
eliminowania niepełnosprawności i związanej z nią biedy – bezwzględnie wymaga na-
szego czynnego zaangażowania. Jeśli osoby niepełnosprawne nie zaangażują się ma-
sowo w te zmagania, to nie będziemy w stanie wypracować odpowiednich zdolności 
fizycznych i intelektualnych, które będą niezbędne do tego, by sprostać wymaganiom 
na rynku pracy i w pozostałych obszarach integracji.

Jeśli oddzielimy kwestię dochodów i świadczeń od kwestii dostępności zatrudnienia 
i pozostałych aspektów życia, to zaangażowanie osób niepełnosprawnych okaże się 
zbędne. Kampania mająca na celu pozyskanie datków (jakkolwiek by ich nie nazwać) 
wymaga jedynie niewielkiej grupy „ekspertów”, którzy znają prawo, są „autorytetami” 
w tej dziedzinie i stosują procedury negocjacji. Nie zachodzi tu konieczność aktywnego 
edukowania osób niepełnosprawnych fizycznie ani podnoszenia naszej świadomości 
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społecznej. Przeciwnie – walka niewielkiej grupy osób o „autorytet” w kwestii docho-
dów oznacza odwrócenie się plecami do naszych potrzeb, podczas gdy będą się oni sku-
piać na parlamencie. Nie chodzi tylko o to, że tak zwanych „ekspertów” dotyka ubóstwo 
intelektualne, ale również o to, że to zbyt wąskie podejście negatywnie wpływa na roz-
wój intelektualny osób niepełnosprawnych w kwestii ich własnych dążeń oraz poprzez 
dalsze izolowanie ich od społecznych i ideologicznych osiągnięć naszych czasów.

Rozkładanie parasolki, by chronić się przed burzą

Sposób, w jaki społeczeństwo traktuje osoby niepełnosprawne fizycznie stał się na 
przestrzeni ostatniej dekady przedmiotem burzliwej krytyki. Burza wokół tego tematu 
rosła w siłę podczas wprowadzania ustawy o osobach przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych (1970), osiągając punkt kulminacyjny wraz z klęską kampanii świadczenio-
wej DIG. To właśnie w tym okresie i bezpośrednio po nim pojawiła się rosnąca potrzeba 
zaostrzenia krytyki i skierowania jej na właściwe tory. Podczas gdy my mierzyliśmy się 
z wyzwaniem dotyczącym lepszego zrozumienia niepełnosprawności, Sojusz posta-
nowił „spontanicznie” rozłożyć swoją parasolkę, by uchronić się przed burzą. Związek 
podtrzymuje, że struktura parasolowa zapobiega rozwojowi trzeźwego myślenia w cza-
sie, gdy jest ono najbardziej potrzebne.

Opierając się na dążeniach do uzyskania świadczeń ze strony państwa, nawet w obliczu 
nieudanej kampanii świadczeniowej ze strony DIG, Sojusz „spontanicznie” dostrzega 
metodę organizowania się w tym celu w sposób jeszcze bardziej konsekwentny niż 
robiła to DIG. Skoro podejście świadczeniowe nie wymaga aktywnego zaangażowa-
nia ze strony osób niepełnosprawnych (zajmowanie się naszymi narzekaniami może 
w zasadzie zabrać „ekspertom” czas, który wytrwale poświęcają kwestii dochodów), to 
odejście od aktywnego członkostwa jest bardziej logiczne. „Eksperci” nie mogą jednak 
zupełnie zignorować niepełnosprawnej części populacji, ponieważ jest ona niezbędna 
do zbudowania „autorytetu” wykorzystywanego podczas rozmów z rządem i „eduko-
wania” opinii publicznej. Idealną strukturą pozwalającą na zorganizowanie się wokół 
aspektów dochodowych działalności DIG jest zatem coś, co pozwoli na stworzenie uza-
sadnionego dystansu pomiędzy „eksperckimi” przywódcami i „amatorskimi” członka-
mi zwyczajnymi. Rozwiązaniem jest „federacja organizacji”, która – w przeciwieństwie 
do DIG i NFB – działa, jak twierdzi Sojusz, w „wymiarze kierowniczym” i odzwierciedla 
interesy organizacji członkowskich w publikowanych przez nią broszurach. Zwalnia to 
„ekspertów” z ciężaru bezpośredniej interakcji z osobami niepełnosprawnymi, pozwa-
lając jednocześnie na zbudowanie „autorytetu” dzięki członkostwu organizacji składo-
wych (które muszą się później mierzyć z problem tego, co zrobić ze swoimi członkami). 
Nie oznacza to nic innego niż gotowość „ekspertów” do wykorzystania osób niepełno-
sprawnych w celu uprawnienia ich własnych interesów społecznych. To, że mogą wy-
korzystywać ludzi w ten sposób, było bezpośrednio widoczne w ich deklaracji, że Sojusz 
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wykorzystał innych ekspertów, by „nadać wagi wymianie korespondencji z premierem”. 
Ta niezbyt pochlebna uwaga dotycząca pozostałych ekspertów mówi jeszcze więcej 
o prawdziwym podejściu Sojuszu do osób niepełnosprawnych. Byłoby szaleństwem po-
kładać swoje zaufanie w organizacji, która „wykorzystuje” ludzi w taki sposób. Skłon-
ność do oddzielania „ekspertów” w kwestiach dochodowych od ludzi, których rzekomo 
reprezentują, była więc wpisana w działalność DIG ze względu na fakt, że skupiała się 
ona na pojedynczej kwestii, a obecnie nasiliła się w ramach struktury Sojuszu. Sojusz 
nie tylko nie wypracował nowego podejścia, ale wręcz zaadaptował słabości DIG i pod-
niósł je do rangi logicznych i spójnych zasad organizacji.

Na podstawie broszur edukacyjnych Sojuszu można zaobserwować jak działa rozróż-
nienie pomiędzy „ekspertami” i „amatorami”. Relatywnie niewielka grupa osób pisze, 
omawia i drukuje broszury opowiadające się za świadczeniami ze strony państwa. Są 
one następnie rozprowadzane wśród ludzi w imieniu osób niepełnosprawnych jeszcze 
zanim dostajemy szansę, by poddać ich zawartość krytycznej ocenie. Sojusz nie skon-
sultował się na przykład z całą rzeszą członków DIG w sprawie broszury Bieda i niepeł-
nosprawność, którą DIG rzekomo poparła ze względu na swoje członkostwo w Sojuszu. 
Dzięki sprytnej sztuczce organizacyjnej, Sojusz uchyla się od odpowiedzialności za 
brak konsultacji z osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Stwierdzili: „Przynajmniej 
konsultujemy się z innymi organizacjami osób niepełnosprawnych i na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Nie mamy członków indywidualnych. Właśnie w tym rzecz”. Rzecz 
w tym (całkiem słusznie), że Sojusz nie ponosi odpowiedzialności za konsultowanie się 
z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, ponieważ leży to po stronie organizacji człon-
kowskich, jak na przykład DIG, która jest odpowiedzialna za wprowadzenie swoich 
niepełnosprawnych członków w szeregi organizacji, takiej jak Sojusz. Dzięki swojej pa-
rasolowej strukturze Sojusz amatorów może uchronić się przed krytyką dotyczącą ich 
podejścia w kwestii świadczeń ze strony państwa i sprawić, że stanie się ona nieszko-
dliwa. „Eksperci” wprost po ekspercku uchronili się przed bezpośrednim kontaktem 
z całą rzeszą osób niepełnosprawnych, co nie przeszkadza im wypowiadać się w na-
szym imieniu.

Nie musimy się jednak martwić kwestią posiadania rzeczywistego wpływu na własne 
sprawy. Parasolka ma mnóstwo dziur.

Wiązanie niepełnosprawności miarką

Przerażające implikacje nieubłaganej logiki związanej z dążeniami Sojuszu w kwestii 
świadczeń ze strony państwa są najbardziej widoczne w ich planach oceny tego, co 
nazywają „stopniem niepełnosprawności”. Jak zobaczymy, to właśnie na tej podstawie, 
dzięki ich planom kontrolowania naszego życia, amatorzy stają się „ekspertami”.
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Musimy zaznaczyć na wstępie, że Sojusz nawet nie próbuje przeprowadzić uważnej, 
krytycznej analizy różnych metod oceny, które zostały przygotowane na potrzeby ist-
niejących już programów. Taka analiza jest minimum tego, czego oczekujemy od „eks-
pertów”, którzy promują swój własny, rzekomo poprawiony sposób oceny jako ogrom-
ne udoskonalenie. Jeszcze bardziej znaczący jest fakt, że projekty dochodowe Sojuszu 
są rażąco podobne do programu wojennych i przemysłowych rent inwalidzkich, jeśli nie 
liczyć metody oceny, która została zastąpiona przez ich własną metodę bez poprzedza-
jącej dyskusji. Jednak spośród wszystkich opracowanych do tej pory sposobów oceny, 
to właśnie ten używany w programie wojennych i przemysłowych rent inwalidzkich 
ma najwięcej zalet i najmniej wad. Opiera się on na medycznym badaniu uszkodzeń 
i jest relatywnie obiektywny i prosty. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku progra-
mu Sojuszu, raz przyznana, wypłacana kwota zasiłku nie zostaje zmieniona w wyniku 
uzyskania większej samodzielności dzięki determinacji, wsparciu czy technologii. Jeśli 
poszukujemy procedury oceny podczas przyznawania zasiłku, która miałaby poma-
gać, a nie zniechęcać do aktywności na rynku pracy czy w innych sferach, to właśnie ta 
wykazuje największy potencjał do udoskonalenia. W najgorszym razie możemy ocze-
kiwać, że metoda oceny, która została stworzona w ramach walki pracowników i żoł-
nierzy o godne traktowanie, zawiera jakieś zasadnicze elementy, które będzie można 
usprawnić i które warto poddać uważnej analizie.

Jednakże w typowy dla siebie sposób Sojusz ignoruje to, co chce ignorować i skupia się 
na promowaniu swoich własnych programów, których wybitne zalety mamy przyjąć na 
słowo. Uważamy, że ignorując społeczne podłoże niepełnosprawności, a więc i potrze-
bę zaistnienia integracyjnych zmian społecznych, Sojusz zachęca nas do postrzegania 
naszego ucisku jako kwestii podlegającej drobiazgowej negocjacji. Ich małostkowe pro-
pozycje prowadzą bezpośrednio do tego, że mamy osobisty interes finansowy w chwy-
taniu się niepełnosprawności, która staje się naszym głównym kapitałem. Dodatkowo, 
skoro wysokość świadczeń będzie uzależniona od stopnia niepełnosprawności, osoby 
niepełnosprawne fizycznie będą miały osobisty interes w pomniejszaniu swoich zdol-
ności. Najlepszym sposobem, w jaki moglibyśmy wspomóc finansowo swoje rodziny, 
byłoby stanie się lub udawanie, że staliśmy się bardziej zależni. Oczywiście państwo 
automatycznie popadnie z nami w konflikt i będzie usiłowało zmniejszyć liczbę przy-
znanych zasiłków, bo w przeciwnym razie nikt nie chciałby pracować. Świadczenia ze 
strony państwa prowadzą zatem do konfliktu pomiędzy państwem i osobami przyzna-
jącymi świadczenia, a osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Sojusz słusznie dostrzega 
więc potrzebę ustalenia obiektywnych kryteriów, które pozwoliłyby osobom zajmują-
cym się świadczeniami społecznymi na określenie „stopnia niepełnosprawności” i po-
zbawienie symulantów zasiłków. Powstanie całe nowe pokolenie badaczy i testerów, 
którzy będą zarządzać polityką świadczeniową Sojuszu.

Każda osoba niepełnosprawna fizycznie będzie więc miała do czynienia z armią „eksper-
tów” zasiadających w komisjach w całym kraju. Owi „eksperci”, uzbrojeni w najnowsze 
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definicje i testy pozwalające na pomiary, będą wnikać w najbardziej intymne szczegóły 
naszego życia. Obciążą nas zestawami pytań i, dzierżąc swoje miarki, spróbują ograni-
czyć nasze resztki prywatności i godności jako istot ludzkich. Aby ocenić „stopień nie-
pełnosprawności” będą zmuszeni węszyć i szpiegować. Jak inaczej mogliby na przykład 
zdecydować czy osoba niepełnosprawna fizycznie ubiera się sama czy ktoś jej w tym 
pomaga? Samo sprawdzenie tej prostej czynności wymagałoby przeprowadzenia śledz-
twa, które pomogłoby się upewnić, że dana osoba nie „symuluje” (albo, używając no-
wego żargonu, który na pewno by powstał, czy nie jest „opieszała ubraniowo”). Osoby 
niepełnosprawne fizycznie nie muszą wykazywać się wielką wyobraźnią, by dostrzec, 
w jakim kierunku to zmierza. Każda pojedyncza czynność byłaby wykonywana przed 
komisją, która mierzyłaby i wściubiała we wszystko nos. Szczegóły są już obecnie opra-
cowywane, definicje tworzone, krytykowane i rekonstruowane. W porównaniu z pro-
pozycjami Sojuszu dotyczącymi oceny „stopnia niepełnosprawności” znienawidzone 
różnicowanie świadczeń w zależności od wysokości dochodów wydaje się być przepi-
sem na zachowanie prywatności.

To przerażający obraz, ale obraz będący logiczną kontynuacją kampanii promującej 
ocenę „potrzeb, nie środków”, opracowanej w oparciu o podejście dochodowe DIG 
i rozwijanej obecnie przez Sojusz. Jak już wiemy, Sojusz nie przykłada wagi do organi-
zowania się wokół zasad. Nawet nie sprecyzował jeszcze swoich zadań w należytym, 
demokratycznym statucie, który dążyłby do umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
kontrolowania ich własnych spraw. Niemniej jednak „eksperci” Sojuszu przygotowali 
oraz opublikowali już drobiazgowe i szczegółowe plany tego, jak należy kontrolować 
osoby niepełnosprawne. Patrząc na te plany, możemy dostrzec jak blisko postawienia 
nas w sytuacji opisanej powyżej jest Sojusz. Poniższy tekst jest bezpośrednim cytatem 
z ich broszury Bieda i niepełnosprawność wziętym z sekcji noszącej podtytuł Ocena: 

„Po pierwsze, jest uszkodzenie będące wynikiem choroby fizycznej lub umysłowej. Po 
drugie, są konsekwencje takiego uszkodzenia, czy też niewydolność funkcjonalna albo 
niepełnosprawność. Owa niewydolność czy niepełnosprawność leży u podstaw fak-
tycznego zachowania i jest zazwyczaj zgodna z owym zachowaniem. Są jednak osoby, 
które podejmują tytaniczny wysiłek, by ukryć swoją niesprawność oraz inne osoby, 
które próbują z kolei wyolbrzymić swoją niesprawność. Ocena byłaby więc oparta na 
przemyślanych deklaracjach danej osoby (lub kogoś z kim mieszka) na temat możliwo-
ści wykonania listy czynności, w miarę możliwości zweryfikowanych w oparciu o inne 
materiały od pracowników służby zdrowia czy pracowników społecznych, testy spraw-
ności fizycznej i umysłowej lub jeszcze inne źródła. Ani świadectwo osoby niepełno-
sprawnej, ani fachowego świadka nie może być zignorowane”.

Czy można sobie wyobrazić ludzi pełnosprawnych, którzy biernie się na to zgadzają?
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W praktyce okazuje się więc, że plany Sojuszu dotyczące oceny, wypracowane logicz-
nie w oparciu o wąskie podejście dochodowe, pogłębiają izolację i ucisk osób niepełno-
sprawnych fizycznie. Wymagaliby od nas, żebyśmy usiedli sami po jednej stronie stołu 
i poddali się obserwacji, podczas gdy po drugiej stronie siedziałyby komisje złożone 
z osób zajmujących się świadczeniami społecznymi. Bylibyśmy bierni, nerwowi, ule-
gli, w obawie, by nie zdenerwować komisji. Innymi słowy – okazywalibyśmy wszystkie 
oznaki psychologiczne powszechnie kojarzone z niepełnosprawnością. To osoby przy-
znające świadczenia zyskałyby dzięki kolegom z komisji siłę, wsparcie i pewność siebie. 
Być może znalazłaby się wśród nich garstka bardziej uprzywilejowanych osób niepeł-
nosprawnych, tak jak ma to miejsce w przypadku Sojuszu. Takie podejście umocniłoby 
jednak historyczny i tradycyjny stan, w którym osoby niepełnosprawne fizycznie są 
zależne od myślenia i decyzji innych.

„Spontaniczną” obronę nieudanego podejścia dochodowego podjętą przez Sojusz da 
się zrozumieć, jeśli uświadomimy sobie, że jest ona wynikiem społecznego doświad-
czenia „ekspertów” ściśle związanych z socjologią. Chociaż to profesje medyczne były 
tradycyjnie dominującą grupą na polu niepełnosprawności, socjologowie zaczęli pod-
kopywać ich autorytet i to właśnie oni instynktownie zyskują najwięcej na dochodo-
wym podejściu do „niepełnosprawności”. Wprowadzenie polityki świadczeniowej na 
szczeblu krajowym doprowadziłoby do konieczności powołania całej rzeszy ludzi przy-
znających zasiłki, którzy mieliby ogromną władzę nad osobami niepełnosprawnymi fi-
zycznie. W ten sposób socjologowie wygryźliby profesje medyczne i przejęliby pozycję 
dominującej grupy na tym polu. Struktura Sojuszu i jego zdolność budowania „autory-
tetu” w kwestii bycia głosem osób niepełnosprawnych pozwalają osobom zajmującym 
się świadczeniami na wykorzystanie osób niepełnosprawnych (tak jak wcześniej wyko-
rzystano innych ekspertów), by stać się grupą, która zdominuje nasze życie. Innymi sło-
wy – jeśli sami nie staniemy się ekspertami we własnych sprawach, lecz oddamy tę rolę 
Sojuszowi, to pomożemy im zdobyć pozycję naszych nowych społecznych rewidentów!

Podczas gdy Sojusz proponuje, by oceniać osoby niepełnosprawne fizycznie (nazywa-
jąc to oceną „stopnia niepełnosprawności”) jakbyśmy byli przedmiotami, Związek za-
chęca do alternatywnego rozwiązania, w którym to osoby niepełnosprawne fizycznie 
oceniałyby różne rzeczy (powiązane z tym, co nazywamy „organizacją społeczną”). 
W związku z tym, że to właśnie sposób, w jaki zorganizowane jest społeczeństwo unie-
możliwia nam zaspokojenie naszych potrzeb czy uzyskanie wystarczających dochodów 
poprzez pracę, to właśnie organizacja społeczna powinna zostać poddana ocenie ze 
strony osób niepełnosprawnych fizycznie i ludzi, którzy nas wspierają. Logika stojąca za 
podejściem Związku, opartym na jego definicji „niepełnosprawności”, również prowa-
dzi więc do stworzenia komisji. Jednak w przeciwieństwie do tego, co postuluje Sojusz, 
w komisjach, o których istnieniu myśli Związek, zasiadałyby zarówno osoby niepełno-
sprawne (które same z siebie są ekspertami), jak i zaangażowani eksperci czy inni rów-
nie oddani ludzie. W takiej sytuacji osoby niepełnosprawne zebrałyby się, pomagałyby 
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sobie podczas całej procedury oceny i tym samym wzmocniłyby swoją wiarę w możli-
wość partycypacji społecznej. Pomocni eksperci reprezentujący liczne różne zawody na 
pewno wnieśliby wkład w pracę tych komisji. Eksperci ci staraliby się jednak patrzeć 
na organizację społeczną z punktu widzenia prawdziwych interesów naszej grupy, bę-
dąc tym samym w naszej służbie. Zaangażowanymi ekspertami nie byłyby zatem osoby, 
które przyjmują „skomplikowane stanowisko”, lecz ludzie, którzy rozumieją obiektyw-
ny fakt, że społeczeństwo przyczynia się do naszej niepełnosprawności ze względu na 
sposób, w jaki jest zorganizowane. Do komisji dołączałyby inne osoby w zależności od 
tego, jak sytuacja społeczna – której zmiana jest wymagana, aby doprowadzić do naszej 
integracji – pozbawi możliwości pełnej partycypacji również inne grupy poddane opre-
sji, lub tego, jak zmiany sytuacji społecznej wpłyną na życie innych ludzi.

Chociaż szczegóły dotyczące takiej oceny „niepełnosprawności” z pewnością wyma-
gają uważnego namysłu, to podstawowe założenia są jasne. Biurowce i fabryki musia-
łyby na przykład być projektowane w taki sposób, by były przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych fizycznie. Firma, która zajęłaby taki budynek, musiałaby dbać 
o jego dostępność i ulepszać ją. Państwo czynnie uczestniczyłoby w tym procesie. Po-
nieważ społeczeństwo dysponuje już technologią pozwalającą na integrację społeczną 
osób z najpoważniejszymi uszkodzeniami, byłoby zadaniem komisji upewnić się, że 
pracownicy otrzymują odpowiednie wsparcie w miejscu pracy – zarówno ludzkie, jak 
i technologiczne. Pomogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której nikomu nie odmó-
wi się możliwości podjęcia pracy na podstawie niepełnosprawności fizycznej. Zamiast 
traktowania osób niepełnosprawnych fizycznie przez pryzmat ich stanu fizycznego, 
który miałby przeważać o tym czy są w stanie pracować (jak sugeruje ocena „stopnia 
niepełnosprawności” zaproponowana przez Sojusz), przedmiotem oceny stałyby się 
warunki pracy i inne kwestie środowiskowe mające wpływ na życie zawodowe, dosta-
nie się do pracy itd. Celem byłoby rozwiązanie problemów i uczynienie miejsc pracy 
dostępnymi dla nowych pracowników. Silny Związek odpowiadający przed rzeszą osób 
niepełnosprawnych odgrywałby tu oczywiście istotną rolę, wysyłając reprezentantów 
do komisji oceniających, działając jako ruch polityczny pozwalający osobom niepełno-
sprawnym na wyspecjalizowanie się i przejęcie kontroli nad własnym życiem, czy wal-
cząc o wsparcie legislacyjne, bez którego komisje nie mogłyby wydajnie pracować.

Problemy osób niepełnosprawnych fizycznie, takie jak bieda, brak mobilności, bezro-
bocie, itd., byłyby coraz częściej wliczane w problemy życia społecznego, które również 
obejmują te zagadnienia i dotykają wielu innych grup społecznych. Coraz więcej ludzi, 
którzy nie są niepełnosprawni fizycznie, napotyka na problemy związane na przykład 
z zatrudnieniem, transportem, systemem edukacyjnym czy emeryturą, więc mogliby-
śmy współpracować z nimi, aby zrealizować wspólny cel. Podejście Związku do niepeł-
nosprawności nie wiąże się więc z unikaniem naglących problemów społecznych, lecz 
prowadzi do prawdziwie integracyjnych starań o to, by pomóc osobom niepełnospraw-
nym dostosować się do ogólnej sytuacji społecznej i odciągnąć je od „specjalistycznych” 
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zmagań itd. Podczas gdy tradycyjne segregacyjne podejście, traktujące nasze problemy 
jako „specjalistyczne” przypadki, zawsze czyniło nas słabymi i osamotnionymi, walka 
o pełną integrację rozwinie nasze mocne strony i pozwoli nam na kontakt z licznymi 
grupami, które również mają swój interes w doprowadzeniu do zmiany społecznej. 
Jest to realistyczna alternatywa zaproponowana przez Związek dla podejścia świad-
czeniowego „ekspertów” z Sojuszu, które dąży do tego, by ograniczyć osoby niepełno-
sprawne fizycznie przy pomocy miarek i męczyć nas badaniami, wścibstwem, wtrą-
caniem się, czy dominującą kontrolą, których wszyscy doświadczyliśmy i którym się 
przeciwstawialiśmy.

Składanie parasolki i wychodzenie z deszczu

Chociaż Związek mógłby nie mieć zastrzeżeń do tego, że Sojusz przeprowadza swój 
„delikatny eksperyment” z parasolkami, to stanowczo odrzucamy możliwość zastoso-
wania tego akademickiego podejścia do naszych żyć.

Nie widzimy w naszej dyskusji sygnałów, że Sojusz naprawdę zamierza zaakceptować 
i zaakceptuje podstawowe założenia, co do których rzekomo zgodzili się na potrzeby 
spotkania ze Związkiem. Nie potrafili obronić ani swojego stanowiska w kwestii nie-
pełnosprawności, ani swoich działań w odniesieniu do przyjętych założeń i nic nie 
wskazuje na to, by mieli zamiar je wdrożyć. Mamy więc nadzieję, że NFB będzie się trzy-
mało swojego zasadniczego stanowiska przyjętego podczas dyskusji, gdy ich rzecznik 
powiedział, że jeśli zasada angażowania osób niepełnosprawnych nie będzie wpisana 
do Statutu Sojuszu, to „moja organizacja odejdzie”. Zdaniem Związku osoby niepełno-
sprawne fizycznie powinny dążyć do brania czynnego udziału w działaniach wszyst-
kich naszych organizacji i do opuszczenia Sojuszu ds. Niepełnosprawności, zostawiając 
zdyskredytowane podejście dochodowe zdyskredytowanemu ciału „amatorów”.

Związek jest zdania, że, wzorując się na nieudanej kampanii DIG, Sojusz stanowi epo-
kowy krok wstecz. Przywiązanie do tradycyjnego podejścia opartego na świadcze-
niach prowadzi do mylnego rozpoznania podstawowych problemów, dotykających 
osoby niepełnosprawnych. Sojusz nie zbudował więc „autorytetu” pozwalającego mu 
na edukowanie opinii publicznej czy wypowiadanie się w kwestii prawdziwych intere-
sów osób niepełnosprawnych fizycznie. Będziemy w związku z tym toczyć kampanię 
przeciwko Sojuszowi, przeciwko jego błędnej interpretacji natury niepełnosprawności 
oraz przeciwko ich „spontanicznemu” promowaniu socjologii jako nowej, dominują-
cej profesji na polu niepełnosprawności. Będziemy zachęcać osoby niepełnosprawne 
fizycznie do czytania projektów oceny przygotowanych przez Sojusz, zwracając ich 
uwagę na dehumanizujące implikacje ich planów oraz na to, dlaczego podejście oparte 
na świadczeniach ze strony państwa prowadzi do obecnej sytuacji. Będziemy również 
zwracać uwagę na fakt, że, chociaż ich zadeklarowanym celem jest wyeliminowanie 
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biedy, to według ich własnych wyliczeń, wprowadzenie programu świadczeń państwo-
wych przygotowanego przez Sojusz sprawiłoby, że około milion osób potrzebowałoby 
dodatkowych świadczeń zależnych od wysokości dochodów!

Związek uważa, że ostateczna klęska DIG, jej utrata witalności i zapału do prowadze-
nia kampanii wynikają z organizowania się na „raczej wąskim podłożu”, jakim jest po-
dejście dochodowe do biedy osób niepełnosprawnych. Doprowadziło to do sytuacji, 
w której DIG musiała polegać na wąskim gronie „ekspertów” koncentrujących się na 
działaniach parlamentarnych, podczas gdy masy członków pogrążały się w marazmie 
i stawały się coraz bardziej zobojętniałe. Sojusz opiera swoją działalność na wcześniej-
szych błędach i sam staje się coraz bardziej zobojętniały. Podczas gdy Sojusz bazuje 
w swoich działaniach na wcześniejszych błędach, sama DIG utrzymuje potencjał or-
ganizacyjny pozwalający na masowe zaangażowanie członków w zmagania, które nie 
oddzielają kwestii dochodów od związanych z nimi kwestii społecznych, takich jak 
chociażby prawo do zatrudnienia. Opracowane przez „ekspertów” podejście skupiające 
się na świadczeniach ze strony państwa stało się w świadomości osób niepełnospraw-
nych dotkliwą i podstępną chorobą, a fakt, że Sojusz konsekwentnie organizuje się wo-
kół tej kwestii powinien skłonić DIG do przemyślenia jej podstawowych założeń. So-
jusz postawił DIG przed wyborem czy podążać niemrawo za bardziej spójną kampanią 
dochodową i tym samym przyczynić się do dalszego rozpadu własnej organizacji, czy 
zerwać z tym zdyskredytowanym podejściem i podjąć starania o zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym prawa do zatrudnienia, wypracowania dochodów i pełnej integra-
cji społecznej. Wiązałoby się to oczywiście ze stworzeniem możliwości bezpośredniej, 
konstruktywnej i krytycznej wymiany poglądów pomiędzy członkami i zarządem DIG.
W przeciwieństwie do postulatów Sojuszu, alternatywny kierunek zmagań zapropo-
nowany przez Związek jest logiczną konsekwencją społecznej teorii niepełnoprawno-
ści. Stawiamy pytanie o to, dlaczego Sojusz i jego „eksperci” nie stworzyli odpowied-
niej społecznej teorii niepełnosprawności. Upatrujemy naszej ekspertyzy w talencie 
i intelektualnej kreatywności osób niepełnosprawnych, które zyskają wolność wyrazu, 
gdy tylko zaczniemy rozważać własną sytuację przez pryzmat naszych zbiorowych do-
świadczeń. Związek stara się więc pomóc osobom niepełnosprawnym rozpoznawać 
i przeciwstawiać się wszystkim podejściom, które upatrują rozwiązań naszych pro-
blemów w rozmaitych formach świadczeń. Wzywamy osoby niepełnosprawne i tych, 
którzy chcą pomóc, aby dołączyli do Związku i pomogli nam tworzyć masową, demo-
kratyczną organizację z zasadniczym podejściem do niepełnosprawności, dążącą do 
uzyskania prawa do zatrudnienia w integracyjnych miejscach pracy oraz wyeliminowa-
nia z naszego społeczeństwa procesów „uniesprawniających” osoby z uszkodzeniami 
fizycznymi.
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Sojusz ds. Niepełnosprawności
Komentarz do streszczenia nagrania z dyskusji pomiędzy Związkiem Niepełnosprawnych Fizycznie 

Przeciwko Segregacji a Sojuszem ds. Niepełnosprawności z dnia 22 listopada 1975 roku.

Okoliczności stanowiące tło dla komunikacji, w wyniku której doszło do spotkania 
w dniu 22 listopada 1975 roku zostały opisane w załączonym streszczeniu. Owa komu-
nikacja została zasadniczo nawiązana na gruncie osobistym, gdy Związek Niepełno-
sprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji wysłał kopię oświadczenia dotyczącego po-
lityki swojej organizacji do Petera Townsenda, będącego przewodniczącym Sojuszu ds. 
Niepełnosprawności. Peter odpowiedział, wyrażając swoje osobiste poparcie dla celów 
Związku i prosząc o możliwość zostania członkiem stowarzyszonym. Przed podjęciem 
decyzji w tej sprawie, ZNF poprosił go o doprecyzowanie kilku kwestii poruszonych 
w wysłanym przez niego liście, które zdawały się stać w sprzeczności ze stanowiskiem 
Związku. Peter Townsend uznał, że zamiast prowadzić przedłużającą się koresponden-
cję, lepiej byłoby omówić je osobiście. Zasugerował również, że Sojusz i ZNF mogłyby 
w przyszłości podjąć współpracę. Zaproponował więc spotkanie, w którym wziąłby 
udział on sam oraz kilkoro członków komitetów wykonawczych Sojuszu i ZNF.

Sojusz spodziewał się nieformalnego spotkania stwarzającego możliwość omówienia 
niejasnych kwestii i lepszego zrozumienia wzajemnych punktów widzenia, co z kolei 
mogłoby doprowadzić do dalszych dyskusji, a być może również do ewentualnej zgody 
i deklaracji wzajemnej współpracy i pomocy. Gdy ZNF przedstawił pisemne warunki 
spotkania, Sojusz był zaskoczony jego podejściem i naciskiem na ścisłą formalność, 
jednak był gotów przystać na zaproponowane postulaty, mając na względzie współpra-
cę. Sojusz uznał, że na tym etapie nie było potrzeby uważnego planowania kontaktów 
i oświadczeń, ponieważ to pierwsze spotkanie miało być właściwie spotkaniem roz-
poznawczym, opartym na wzajemnym zaufaniu i przyjaźni. Nie spodziewał się więc 
pisemnego oświadczenia ze strony ZNF i uznałby za pomocne, (a) gdyby został o nim 
poinformowany, co umożliwiłoby przygotowanie podobnego dokumentu oraz, (b) gdy-
by otrzymał kilka kopii oświadczenia, co ułatwiłoby dyskusję i nawiązywanie do niego. 
Zostałoby to szczególnie docenione przez niewidomego przedstawiciela Sojuszu.
Dyskusja poświęcona była omawianiu dwóch głównych pytań Związku, tj.:
„W jaki sposób działalność Sojuszu wpisuje się w podstawowe założenia, co do których 
zgodziliśmy się przed spotkaniem?”
„Jakie uchybienia ze strony DIG sprawiły, że uznano za konieczne stworzenie drugiej 
organizacji skupiającej się na świadczeniach dla osób niepełnosprawnych?”
Związek wyraźnie uważał, że Sojusz nie może realnie zaakceptować przyjętych pod-
stawowych założeń ze względu na swoje cele i strukturę i dał jasno do zrozumienia, że 
posunięcie się naprzód będzie możliwe tylko w przypadku pełnej zgodności z punktem 
widzenia Związku. Dyskusje poświęcone celowi spotkania, tj. „zastanowieniu się nad 
sposobami, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogłyby stać się bardziej aktywne 
na polu niepełnosprawności i zastanowieniu się nad długoterminowym programem 
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działania, dzięki któremu osoby niepełnosprawne zaangażowałyby się w dyskusje na 
temat ich własnych problemów” właściwie nie mogły się odbyć, co widać na podstawie 
streszczenia.

Chociaż Sojusz zgodził się ze Związkiem, że „niepełnosprawność jest sytuacją wyni-
kającą z uwarunkowań społecznych”, to uważa również, że kwestia finansów ma klu-
czowy wpływ na ucisk, któremu poddane są osoby niepełnosprawne i jest istotnym 
czynnikiem prowadzącym do ich izolacji i segregacji. Pierwsze pytanie zadane przez 
Związek („w jaki sposób działalność Sojuszu wpisuje się w podstawowe założenia, co 
do których zgodziliśmy się przed spotkaniem”) wyklucza możliwość tego, że Sojusz po-
trafi jednocześnie dostrzegać, że mieszanka wielu okoliczności społecznych prowadzi 
do dalszego ograniczania osób niepełnosprawnych i naciskać na wprowadzenie kom-
pleksowego programu świadczeń. Sugeruje to, że Sojusz nie mógłby w rzeczywistości 
zgodzić się co do pierwszego założenia sformułowanego przez Związek („niepełno-
sprawność jest sytuacją wynikającą z uwarunkowań społecznych, co prowadzi do ko-
nieczności wyeliminowania jej, (a) żaden z aspektów niepełnosprawności, takich jak 
dochody, mobilność czy instytucje nie powinien być ujmowany w odosobnieniu”), po-
nieważ skupia się na prowadzeniu kampanii dążącej do wprowadzenia zmiany legisla-
cyjnej w zakresie finansów. Sojusz odpowiedziałby, że jego wysiłki nie koncentrują się 
wyłącznie na wyizolowanej kwestii dochodów, ponieważ dochody są nierozerwalnie 
związane z możliwościami edukacyjnymi i zawodowymi, mobilnością, odpowiednimi 
warunkami mieszkaniowymi, ubiorem, wypoczynkiem, wolnością od obaw i tak dalej, 
zaś wszystkie te kwestie są podnoszone w jego działalności badawczej i eksponowane 
w trakcie rozmów z przedstawicielami rządu. Brak świadczeń dla osób niepełnospraw-
nych ma drastyczny wpływ na wszystkie aspekty ich życia, a niedostatki w poszczegól-
nych obszarach wymienionych powyżej mogłyby zostać do pewnego stopnia złagodzo-
ne dzięki stabilnemu i adekwatnemu dochodowi.

Sojusz twierdzi więc, że brak świadczeń ma znacznie większy wpływ na życie osoby 
niepełnosprawnej niż pozostałe, pojedyncze aspekty jej sytuacji społecznej oraz że 
wszystkie te aspekty są w zasadzie ściśle powiązane z jej sytuacją finansową. Dodat-
kowo twierdzi on również, że dokładna analiza implikacji wynikających z niewystar-
czających dochodów musi uwzględniać całość sytuacji społecznej, w której znajduje się 
osoba niepełnosprawna, więc dochody nie są traktowane w oderwaniu od pozostałych 
kwestii, jak mogłoby sugerować pierwsze założenie. Celem działalności badawczej 
Sojuszu opisywanej w jego broszurach, notatkach służbowych i oświadczeniach pra-
sowych jest więc zwrócenie uwagi na nieproporcjonalny wpływ, jaki brak godziwych 
dochodów wywiera na życie osób niepełnosprawnych. Działalność ta pokazuje tym 
samym, jak rozmaite podejścia ucieleśniane przez obecne ustawodawstwo i admini-
strację prowadzą do segregacji osób niepełnosprawnych i zepchnięcia ich do pozycji 
obywateli drugiej kategorii.
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Sojusz wierzy, że wprowadzenie kompleksowego programu świadczeń mogłoby zna-
cząco wpłynąć na opresyjne uwarunkowania społeczne i zapoczątkować gruntowną 
zmianę pozycji społecznej osób niepełnosprawnych. Powiedzenie, że „pieniądze to wła-
dza” ma tu pewne zastosowanie, ponieważ brak prawa do uzyskania standardu życia 
przynajmniej zbliżonego do tego, którym cieszą się osoby pełnosprawne oraz niemoż-
ność opłacenia pewnych usług sprowadzają ludzi niepełnosprawnych do pozycji osób 
zależnych, których prawa do wolnego wyboru, działania oraz zrzeszania się są ograni-
czane wprost proporcjonalnie do stopnia ich niepełnosprawności i zasobów finanso-
wych. Ograniczenie tych praw odgrywa zasadniczą rolę w izolacji i wykluczeniu osób 
niepełnosprawnych z pełnego uczestnictwa w społeczeństwie na podobnej zasadzie, 
jak przyjęcie do przytułku oznaczało rezygnację z prawa do podkreślania społecznego 
potępienia dla upadłości jednostki. Brak dochodu przysługującego osobom niepełno-
sprawnym na mocy prawa jest więc naszym zdaniem czymś więcej niż kolejnym symp-
tomem ich ucisku i segregacji – stanowi podstawę dla sposobu, w który społeczeństwo 
egzekwuje cenę za bycie „innym niż wszyscy”. Karanie tych, którzy różnią się pod kątem 
stanu zdrowia, koloru skóry, stanu cywilnego, preferencji seksualnych czy sprawności 
fizycznej jest potężnym środkiem służącym umacnianiu rzekomej wyższości więk-
szości. Ruch na rzecz równości kobiet trafnie pokazuje wagę przykładaną do związku 
pomiędzy pozycją społeczną a dochodami. Chociaż kobiety domagają się równości we 
wszystkich sferach życia, to skupiają swoje wysiłki przede wszystkim na kwestii docho-
dów i możliwości zatrudnienia, ponieważ to właśnie dzięki nim najskuteczniej przejmą 
kontrolę nad własnym życiem.

Związek pomiędzy dochodami a pozycją społeczną ujawnia się więc zbyt często, żeby 
być zaklasyfikowanym jako kolejny z symptomów opresji osoby niepełnosprawnej. 
Gdy rząd ogłosił w 1974 roku wprowadzenie pakietów finansowych dla przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, wiele osób i organizacji było zniesmaczonych i chciały 
w odpowiedzi wyrazić swoje zniesmaczenie, przemawiając wspólnym głosem, który 
nie mógłby być dłużej ignorowany. Jedność i współpraca pomiędzy takimi organiza-
cjami oraz zgoda w kwestii radykalnej zmiany polityki są rzadkością. Jest to smutny 
fakt, który postawił je w wielu przypadkach przed rządową strategią „dziel i rządź”, co 
było widać na przykładzie afery z trójkołowymi pojazdami dla osób niepełnospraw-
nych. Te organizacje i osoby nie potrzebowały kolejnej, oddolnej inicjatywy poświęco-
nej kwestii świadczeń dla osób niepełnosprawnych, ale platformy, przy pomocy której 
mogłyby nieustannie wyrażać swoje osobiste i wspólne zdanie dotyczące tego, że oso-
by niepełnosprawne są traktowane nieuczciwie ze względu na podejście ich sąsiadów 
i przywódców politycznych. Zwykli ludzie będący ich członkami pragnęli tego samego. 
Nie chcieli dołączać do organizacji takiej jak DIG i tracić swojej suwerenności, ale utwo-
rzyć wspólny front z innymi grupami o tych samych poglądach, aby pokazać swoją so-
lidarność w kwestii konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych, nie rezygnując 
przy tym z własnej działalności. Ta wspólna platforma stała się znana jako Sojusz ds. 
Niepełnosprawności.
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Związek stwierdził, że Sojusz różni się od DIG jedynie pod względem struktury. Na-
wet gdyby tak było, to jego struktura jest wystarczająco inna, by umożliwić odmienne 
podejście. Po raz pierwszy liczna grupa rozmaitych, podzielonych organizacji, tworzo-
nych przez osoby z niepełnosprawnościami i te, które im pomagają, staje ramię w ra-
mię, domagając się fundamentalnej, długo oczekiwanej zmiany w podejściu do osób 
niepełnosprawnych i dotykającym ich ustawodawstwie. Po raz pierwszy nie mówią: 
„chcemy większego kawałka tortu dla naszych niewidomych / niesłyszących / chorych 
psychicznie / niepełnosprawnych fizycznie członków”, lecz: „tort musi być większy, 
żeby wszystkie osoby niepełnosprawne mogły otrzymać równą porcję, niezależnie od 
typu ich uszkodzeń”. Ta gotowość, by zacząć porzucać stronnicze oddanie i różnice na 
rzecz wspólnej sprawy, sama w sobie jest czymś w rodzaju rewolucji w dotychczaso-
wych podejściach, dzięki której status społeczny osób niepełnosprawnych jest coraz 
częściej stawiany w szerszym kontekście zmiany ugruntowanych postaw, które przyj-
mują wobec nich osoby pełnosprawne.

Nie należy lekceważyć konsekwencji płynących z tej zmiany podejścia. Coraz więcej 
grup samopomocy dołącza do Sojuszu lub wyraża zainteresowanie jego działalnością 
i mamy nadzieję, że ich niepełnosprawni przedstawiciele będą chcieli włączyć się w za-
rządzanie nim. Jesteśmy wdzięczni Związkowi za wytknięcie nam braku przejrzystości 
w sposobie sformułowania celów naszej działalności w naszym projekcie Statutu. Zo-
stał on później zmieniony za jednogłośną zgodą wszystkich organizacji członkowskich 
i otrzymał nowe brzmienie:

„W ramach procesu zmiany pozycji i szeroko pojętego statusu społecznego osób nie-
pełnosprawnych, celem Sojuszu jest przekonanie społeczeństwa do wypłacania oso-
bom niepełnosprawnym świadczeń na mocy prawa i w oparciu o sprawiedliwe zasady, 
niezależnie od ich wieku, przyczyny, typu niepełnosprawności czy zdolności do pracy, 
w celu wyeliminowania ich ubóstwa i trudności finansowych…
(…) Sojusz będzie miał następujące kompetencje służące realizacji tego celu:
(I) podejmowanie działań na rzecz umożliwienia szerszego zrozumienia położenia, po-
trzeb i poglądów osób niepełnosprawnych, szczególnie w odniesieniu do standardów 
życia i dystrybucji środków.
(II) popieranie prawa osób niepełnosprawnych mieszkających zarówno samodzielnie, 
jak i w domach opieki czy szpitalach do przejęcia kontroli nad ich własnym życiem…”

Wydaje się, że powstało pewne nieporozumienie, jeśli chodzi o rolę, jaką pełnosprawni 
„specjaliści” i „eksperci” odgrywają w rozwoju Sojuszu. Wymaga ono wyjaśnień w świe-
tle warunków 1b i 1c postawionych przez Związek. Na wczesnym etapie współpracy 
pomiędzy organizacjami, które miały tworzyć trzon Sojuszu, została osiągnięta zgoda 
w kwestii wysłania do premiera listu z podpisami umieszczonymi wkoło (aby ukryć ko-
lejność podpisywania), potępiającego niedostateczność zapowiedzianych świadczeń 
dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz wzywającego do kontynuowania 
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prac. Tak jak ma to miejsce w przypadku tego typu listów, w celu nadania wagi zawar-
tym w nim postulatom zebrano podpisy wielu znanych osób reprezentujących profesje 
związane z niepełnosprawnością. Owi „specjaliści” wyrazili poparcie dla propozycji So-
juszu, ale nie mieli wiele wspólnego z jego dalszym rozwojem jako grupy nacisku.

Pieczę nad takim kierunkiem rozwoju sprawowano w trakcie spotkań wybranego ko-
mitetu wykonawczego oraz poprzez korespondencję z przedstawicielami wszystkich 
organizacji członkowskich. Wybory do komitetu wykonawczego odbędą się na zapla-
nowanym na grudzień pierwszym z naszych corocznych, walnych zgromadzeń. Zachę-
camy członków do nominowania niepełnosprawnych przedstawicieli, jeśli tylko ist-
nieje taka możliwość. Znaczna część pracy wykonanej w minionym roku polegała na 
odpowiadaniu na pytania niepełnosprawnych korespondentów, na kontaktowaniu się 
z grupami, które były potencjalnie zainteresowane włączeniem się do Sojuszu oraz na 
dyskusjach z osobami niepełnosprawnymi w celu sformułowania poglądów, które mo-
głyby zostać przedstawione w naszej serii broszur. Pozostało wiele do zrobienia w kwe-
stii zachęcenia większej ilości osób niepełnosprawnych do włączenia się w działalność 
Sojuszu za pośrednictwem ich własnych organizacji i chcielibyśmy, aby przynajmniej 
połowa miejsc w komitecie wykonawczym była zajęta przez niepełnosprawnych przed-
stawicieli.

Sojusz ds. Niepełnosprawności jest przede wszystkim ciałem edukacyjnym, umożli-
wiającym zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym zebranie się, aby 
wspólnie domagać się gruntownych zmian w postawach społecznych i linii politycz-
nej. W żaden sposób nie umniejsza to jednak działalności poszczególnych organizacji 
członkowskich, które mogą koncentrować się na konkretnym typie niepełnosprawno-
ści, czy rozwojowi ruchu składającego się wyłącznie z osób niepełnosprawnych walczą-
cych o szeroko zakrojone zmiany społeczne. Tak długo, jak jego członkowie będą chcie-
li, żeby istniał, Sojusz będzie uzupełniał ich starania i działania, przyczyniając się tym 
samym do realizacji postulatów zawartych w Deklaracji Praw Osób Niepełnospraw-
nych, przyjętej w 1975 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jeśli Sojusz 
zrealizuje swoje cele, to z czasem przestanie być potrzebny.

przeł. Maciej Wieczorek

Oryginał: Fundamental Principles of Disability, The Union of The Physically Impaired Against Segre-

gation, The Disability Alliance, Londyn 1976.
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Paul Hunt (1937-1979)

aktywista z niepełnosprawnością fizyczną. Od kiedy w wieku 13 lat zaczął uży-

wać wózka inwalidzkiego, zakończyła się jego edukacja w szkole publicznej i zo-

stał umieszczony w szpitalu. Kiedy ukończył 18 lat, na własną prośbę przeniósł 

się ze szpitalnego oddziału chorób chronicznych do domu stałego pobytu dla 

osób z  niepełnosprawnościami w  Hampshire (Le Court Cheshire Home). Tam 

też działał na rzecz wprowadzenia postępowych zmian w  traktowaniu miesz-

kańców ośrodka. Był pomysłodawcą i  redaktorem ważnego zbioru esejów 

autorstwa osób z  niepełnosprawnościami fizycznymi Stigma. The Experien-

ce of Disability (Piętno. Doświadczenie niepełnosprawności), który ukazał się 

w  Wielkiej Brytanii w  1966 roku, a  także autorem słynnego, opublikowanego 

w „The Guardian”, listu, w którym, odwołując się do własnych doświadczeń, kry-

tykował politykę umieszczania osób z  niepełnosprawnościami w  zamkniętych 

ośrodkach, gdzie są izolowane, traktowane przez personel, obsługę medycz-

ną i  opiekunów w  sposób częstokroć urągający ich godności i   autorytatywny. 

W  wyniku tego listu-manifestu został zaproszony przez Disablement Income 

Group (DIG) do członkostwa. Z grupą tą Paul Hunt był związany do 1974 roku, 

do czasu gdy – w dużym stopniu z  jego inicjatywy – utworzony został Związek 

Niepełnosprawnych Fizycznie przeciwko Segregacji (UPIAS), w którego rozwi-

janie w pełni się zaangażował. Paul Hunt był popularyzatorem przekonania, że 

każdy człowiek ma prawo do posiadania kontroli nad własnym życiem, a współ-

czesne społeczeństwa powinny wspierać w osiągnięciu tej kontroli szczególnie 

osoby o większych, ze względu na swą niepełnosprawność, potrzebach. W Le 

Court był przez wiele lat rzecznikiem mieszkających tam osób z niepełnospraw-

nościami i – mimo nacisków i napięć – starał się w pełni autonomicznie reprezen-

tować głos pensjonariuszy w sprawach, które ich dotyczyły. W 1970 roku opuścił 

ośrodek, ożenił się i rozpoczął pracę jako informatyk [przyp. red.]

Vic Finkelstein (1938-2011)

aktywista i pisarz z niepełnosprawnością. Urodzony w Johannesburgu w Połu-

dniowej Afryce, w rodzinie żydowskiej, przeniósł się do Durbanu. W 1954 roku 

w  wyniku wypadku doznał złamania karku i  został częściowo sparaliżowany. 

Dzięki wsparciu udzielonemu przez społeczność żydowską w  Durbanie został 

wysłany na rehabilitację do Wielkiej Brytanii. Po jej zakończeniu wrócił do Afry-

ki Południowej, rozpoczął studia psychologiczne i  zaangażował się w  krytykę 

apartheidu – systemu politycznego narzuconego przez białych mieszkańców, 

wprowadzającego doktrynę ustawowego i kulturowego oddzielenia ras i będą-

cego wyrazem rasizmu. W  1966 roku do jego mieszkania wdarła się reżimowa 

policja, a Finkelstein, nie mogąc uciekać – jako, że poruszał się na wózku inwa-

lidzkim – został aresztowany i osadzony w więzieniu. Zanim doszło do procesu 

spędził 180 dni w  więzieniu, przeżył tortury fizyczne i  psychiczne. Skazany na 

18 miesięcy, wyszedł z  więzienia po 3. Po wyjściu z  więzienia ukończył studia 
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psychologiczne i  wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie szybko zaczął spotykać 

się ze środowiskiem aktywistów z niepełnosprawnościami. Po liście Paula Hun-

ta opublikowanym w „The Guardian” i będącym wezwaniem do utworzenia ra-

dykalnej w swych postulatach – jak na tamten czas – grupy skupiającej osoby 

z  niepełnosprawnościami, utworzył wraz z  Huntem Związek Niepełnospraw-

nych Fizycznie przeciwko Segregacji (UPIAS) i był jednym z głównych autorów 

manifestu organizacji. W swej myśli krytycznej Vic Finkelstein czerpał nie tylko 

z perspektywy działania na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, ale rów-

nież z perspektywy postkolonialnej, co uczyniło ją jeszcze bardziej wrażliwą na 

sprawy mniejszości [przyp. red.]

Maggie i Ken Davis

małżeństwo osób z niepełnosprawnościami. Ken Davis sprawność utracił w 1961 

roku w wypadku nurkowym, podczas służby w siłach narodowych RAF w Jeme-

nie. Kilka lat po wypadku związał się z Maggie, która podobnie jak on miała pora-

żenie czterokończynowe i poruszała się na wózku inwalidzkim. Kiedy się poznali, 

byli mieszkańcami dwóch różnych ośrodków dla osób z niepełnosprawnościa-

mi. Decyzja o wspólnym życiu zdeterminowała ich do podjęcia walki o posiada-

nie własnej, prywatnej przestrzeni, odpowiadającej ich potrzebom. Nie chcieli 

jednak żyć w  izolacji. Od razu pomyśleli o  powołaniu spółdzielni skupiającej 

osoby o  podobnych do nich potrzebach. Zasłynęli z  jej powołania. Głównym 

celem był zakup ziemi i budowa mieszkań dostosowanych do możliwości osób 

poruszających się na wózkach, a  ich projekt przeszedł do historii „uniezależ-

niającej architektury” pod nazwą „Grove Road Housing Scheme”. Zatrudnili 

architektów, którzy mieli zaprojektować przestrzeń w  sposób uwzględniający 

indywidualne potrzeby jej przyszłych użytkowników. W 1976 roku udało im się 

wprowadzić do domu stworzonego z myślą o ich możliwościach, m.in. obniżono 

wysokość mebli kuchennych, stołów czy krzeseł, w  suficie i  ścianach zamon-

towano uchwyty, umożliwiające przemieszczanie się i podnoszenie za pomocą 

rąk. Proces projektowania i  budowy domu przebiegał w  bliskiej relacji z  pro-

jektantami, co pozwoliło w pełni wykorzystać proksemikę przestrzeni, uczynić 

ją dostępną i tym samym uniezależnić mieszkańców w ich sferze prywatnej od 

pomocy osób bez niepełnosprawności. W  ten sposób para aktywistów poka-

zała, że powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym rozwiązania 

architektoniczne czynią z osób z niepełnosprawnościami ruchowymi osoby nie-

samodzielne, wymagające opieki, a systemowa zmiana myślenia w projektowa-

niu przestrzeni m.in. mieszkaniowych, mogłaby uniezależnić od ośrodków so-

cjalnych, domów pomocy i opieki znaczną grupę społeczną. Maggie i Ken Davis 

stali się rzecznikami Ruchu na Rzecz Niezależnego Życia (The Independent Li-

ving Movement). W 1972 r. odpowiedzieli na list wystosowany przez Paula Hunta 

do „The Guardian”, który wzywał do utworzenia grupy działającej na rzecz praw 

osób z niepełnosprawnościami. Wraz z Huntem i Finkelstainem założyli Związek 



159

Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji (UPIAS), odrzucając narra-

cję umieszczającą osoby z  niepełnosprawnościami w  polu „tragedii osobistej” 

i  rozwijając namysł nad niepełnosprawnością jako kategorią społeczną, w tym 

tymi społecznymi urządzeniami, które uniepełnosprawniają osoby z  dysfunk-

cjami i czynią je uzależnionymi od pomocy osób trzecich [przyp. red.]

Peter Townsend (1928-2009)

Wychowywany przez samotną matkę, doświadczył systemowego ubóstwa, lecz 

także obyczajowego wykluczenia (z bliska obserwował jak separacja z mężem, 

odbierana jako obyczajowy skandal, ogranicza rozwój kariery jego matki jako 

sopranistki w  brytyjskim środowisku artystycznym). Już jako dziecko był więc 

świadkiem działania mechanizmu „szklanego sufitu” i  miał świadomość róż-

nych czynników, które go budują. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej udało 

mu się zdobyć stypendium za wyniki w  nauce i  uzyskać miejsce na Uniwersy-

tecie w Cambridge. Następnie rozpoczął profesurę na Uniwersytecie w Essex. 

Poświęcił się badaniom socjologicznych czynników, które podtrzymują wśród 

określonych grup społecznych stan biedy i  wykluczenia, a  także uniemożli-

wiają im awans społeczny. W  swych wczesnych badaniach wyszedł od słyn-

nego raportu Wiliama Beveridge’a, który to ogłoszony po II wojnie światowej, 

na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych wśród powojennego 

angielskiego społeczeństwa, stał się podwaliną brytyjskiego państwa opiekuń-

czego. Raport ten analizował czynniki podtrzymujące ubóstwo (w tym choroby, 

wypadki losowe, ale też utratę pracy czy brak dostępu do nauki) i przyczynił się 

do wprowadzenia takiego myślenia o państwie opiekuńczym, które zakłada, że 

każdej jednostce państwo gwarantuje, na podstawie jednolitych składek, świad-

czenia na poziomie niezbędnym do egzystencji, w tym opiekę zdrowotną, prawo 

do emerytury i renty, czy dostęp do usług socjalnych. Peter Townsend odwołu-

jąc się do rozpoznań Wiliama Beveridge’a  i  analizując wyniki polityki socjalnej 

opartej na wnioskach z raportu, krytycznie przyglądał się zbyt powolnemu pro-

cesowi poprawy warunków socjalnych wśród najuboższych grup społecznych 

i po raz kolejny postawił pytania o kulturowe, polityczne i ekonomiczne czynniki 

podtrzymujące ubóstwo. Szczególnie interesował się tymi grupami społeczny-

mi, którym przysługują najmniejsze prawa i których samodzielność jest systemo-

wo ograniczana, stąd jego zaangażowanie w działania na rzecz osób z niepeł-

nosprawnościami. Współtworzył organizacje przeciwdziałające ubóstwu, m.in. 

Child Poverty Action Group czy Disability Alliance. Peter Townsend włączył do 

rozważań o systemowym ubóstwie określonych grup społecznych namysł nad 

kategorią sprawstwa. Dzięki swym szeroko zakrojonym badaniom stał się oso-

bą publiczną, zyskał uznanie jako „człowiek, który na nowo odkrył ubóstwo” 

[przyp. red.]





Samodzielność

jestem dorosła 
mam samodzielne życie
mam prawo myśleć 
inaczej niż inni
nikt mi tego prawa nie odbierze
mam prawo cieszyć się życiem 
i układać je jak chcę

* Wiersz autorstwa Barbary Lityńskiej, 
grającej rolę „bardki rewolucji” 
w spektaklu Rewolucja, której nie było, 
odczytywany przez aktorów Teatru 21 
i aktorów Biennale Warszawa. 

fot. Dagna Dąbrowiecka
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1

Celem Związku jest zastąpienie całej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych fizycznie, której 

dotyczy problem segregacji rozwiązaniami umożliwiającymi nam pełną partycypację społeczną. Roz-

wiązania te muszą obejmować niezbędną pomoc finansową, medyczną, technologiczną, edukacyjną 

i inne rodzaje wsparcia wymagane ze strony państwa w celu umożliwienia nam zdobycia maksymalnej 

możliwej niezależności w życiu codziennym, osiągnięcia mobilności, podjęcia wydajnej pracy oraz 

życia tam, gdzie chcemy i jak chcemy, przy pełnej kontroli nad naszym życiem.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI ORGANIZACJI

1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I SEGREGACJA

Dzisiejsza Wielka Brytania dysponuje niezbędną wiedzą i technologią pozwalającą na 
wprowadzenie osób niepełnosprawnych fizycznie w normalny nurt życia i umożliwie-
nie nam wniesienia pełnego wkładu w życie społeczne. Jednak zamiast przeznaczania 
środków państwowych na podstawowe ludzkie problemy, takie jak nasze, są one często 
trwonione na wytwarzanie wyrafinowanych broni masowej zagłady czy projekty, takie 
jak Concorde i Centre Point. Więc pomimo wypracowania ogromnego potencjału, któ-
ry mógłby zostać wykorzystany do przezwyciężenia niepełnosprawności, to gdzie ów 
potencjał jest kierowany, wiąże się z tym, że wiele osób niepełnosprawnych wciąż jest 
pozbawionych możliwości pełnego udziału w życiu społecznym. Okazuje się, że izolują 
i wykluczają nas takie rzeczy, jak schody, nieadekwatny transport publiczny i osobisty, 
nieprzystosowane domy, sztywna rutyna pracy w fabrykach i biurach oraz brak nowo-
czesnych środków pomocniczych i sprzętu.

1     Prezentowany dokument to Statut UPIAS przyjęty w 1974 roku i zmodyfikowany w roku 1976. Do założeń 
zawartych w tym statucie odwołują się członkowie UPIAS w dyskusji z przedstawicielami Disability Allian-
ce, której zapis znajduje się w niniejszej publikacji – zob. Podstawowe założenia na temat niepełnosprawności, 
s. 117 (przyp. red.).

Związek Niepełnosprawnych Fizycznie
Przeciwko Segregacji [UPIAS]1

CELE
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2. Jest kilka pojedynczych przykładów osób z poważnymi uszkodzeniami, którym udało 
się pokonać wiele z tych barier dzięki użyciu wystarczających środków w odpowiedni 
sposób. Udowodniły one, że integracja jest możliwa. Jednak jako grupa jesteśmy w dal-
szym ciągu zmuszeni borykać się z segregacyjną i podrzędną infrastrukturą. Jesteśmy 
wysyłani do specjalnych szkół, koledżów czy ośrodków szkoleniowych. Jesteśmy sys-
tematycznie kierowani do segregacyjnych fabryk, zakładów pracy chronionej, domów, 
schronisk i klubów. Jeśli udaje się nam jakoś przemieszczać, to zazwyczaj przy pomocy 
przestarzałych pojazdów trójkołowych lub specjalnie oznaczonego transportu. Wszyst-
kie te segregacyjne formy pomocy były w przeszłości oznakami postępu. Jednak w ob-
liczu tego, że istnieją obecnie warunki pozwalające na integrację, ograniczanie nas po-
przez segregacyjną infrastrukturę staje się coraz bardziej opresyjne i odczłowieczające.

3. NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA

Dążenia osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich i przyjaciół doprowadziły – w po-
łączeniu z najnowszymi osiągnięciami na polu technologii i medycyny – do tego, że 
w ostatnich latach coraz więcej z nas otrzymuje możliwość pełniejszego udziału w nor-
malnym społeczeństwie. Niektóre z segregujących nas barier zostały częściowo przezwy-
ciężone lub zlikwidowane. Tak więc na przykład znaczny odsetek osób sparaliżowanych 
i niewidomych uzyskał możliwość podjęcia pracy i prowadzenia relatywnie aktywnego 
życia, co ciężko było sobie wyobrazić jeszcze mniej niż 50 lat temu. Zmiany te przełożyły 
się na pozytywny zwrot w podejściu części osób pełnosprawnych, które reagowały na 
naszą obecność pośród nich.

4. Taki rozwój sytuacji pokazuje, że powszechne postawy mogą zostać zmienione na 
lepsze. Wskazuje on również na fakt, że kluczem do dalszych zmian jest większa par-
tycypacja społeczna z naszej strony. Musimy jednak mieć świadomość rzeczywistej 
pozycji osób niepełnosprawnych jako grupy. Nasze społeczeństwo bazuje na koniecz-
ności konkurowania na rynku pracy, aby zarobić na życie. Dla osoby zatrudniającej siłę 
roboczą, osoby niepełnosprawne fizycznie są zazwyczaj gorszym wyborem niż osoby 
pełnosprawne. Trafiamy więc na dno społeczne lub jego pobliże jako grupa, która jest 
poddawana uciskowi.

5. NISKA SIŁA PRZETARGOWA

Kiedy już uda się nam znaleźć pracę, to nasza stosunkowo niewielka produktywność 
przekłada się na niską siłę przetargową, jeśli chodzi o negocjowanie przyzwoitego trak-
towania i udogodnień. Nasza sytuacja jest zbliżona do tej, w której znajduje się wiele 
osób w średnim wieku lub starszych, osób, które przeszły załamanie lub są niepełno-
sprawne umysłowo, ludzi czarnoskórych, byłych skazańców czy niewykwalifikowanych 
pracowników itp. Zazwyczaj jako jedni z pierwszych tracimy pracę i zostajemy przerzu-
ceni na śmietnisko, gdy tylko odpowiada to wymogom ekonomii. Jeśli mamy szczęście, 
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możemy zostać ponownie włączeni i wykonywać najgorzej płatną pracę, gdy tylko in-
teres zacznie znowu kwitnąć. Jeśli mamy pecha, to możemy stanąć przed upokarzającą 
perspektywą dożywocia w oparciu o zależną od wysokości dochodów granicę ubóstwa. 
Jeśli mamy dużego pecha, to możemy zostać odesłani do niszczącej duszę instytucji.

6. INSTYTUCJE – NAJWIĘKSZE LUDZKIE ŚMIETNISKA

Związek niepełnosprawnych fizycznie wierzy, że nasze rzeczywiste położenie jako gru-
py poddanej uciskowi jest najlepiej widoczne na przykładzie segregacyjnych domów 
opieki – największych ludzkich śmietnisk naszego społeczeństwa. Tysiące ludzi, których 
jedynym przewinieniem jest bycie niepełnosprawnymi fizycznie, zostaje skazanych na 
dożywotni pobyt w tych więzieniach, co w dzisiejszych czasach oznacza naprawdę długi 
czas. Dla zdecydowanej większości nie ma alternatyw, nie ma możliwości odwołania się, 
nie ma złagodzenia wyroku za dobre sprawowanie, nie ma ucieczki poza samą ucieczką 
od życia.

7. Okrucieństwo, drobne upokorzenia oraz fizyczne i umysłowe ograniczenia, które 
trzeba znosić w tych instytucjach, gdzie izolacja i segregacja zostały doprowadzone do 
skrajności, obnażają zasadniczo opresyjną relację pomiędzy społeczeństwem a jego nie-
pełnosprawnymi fizycznie członkami. Tak jak w większości podobnych miejsc, takich jak 
szkoły specjalne, część personelu i wolontariuszy robi co może, żeby pomóc mieszkań-
com. Ich wysiłki są jednak systematycznie dławione przez podstawową funkcję segrega-
cyjnych instytucji, czyli opiekę nad grupami osób niepełnosprawnych i powiązane z nią 
wpajanie im, że nie mogą realistycznie oczekiwać możliwości pełnego udziału w życiu 
społecznym czy zarobienia pieniędzy. Funkcja ta była zasadniczo odpowiednia w cza-
sach, gdy domy opieki powstawały po raz pierwszy, ponieważ osoby niepełnosprawne 
nie mogłyby nawet przetrwać bez nich w ówczesnych, konkurencyjnych okoliczno-
ściach. Jednak teraz, gdy osoby z poważnymi uszkodzeniami mają nie tylko możliwość 
przetrwania, ale również pracy i pełnej integracji, potrzeba istnienia domów opieki nie 
jest już taka sama, jak kiedyś. Nie przystają one do zmienionych warunków społecznych 
i technologicznych współczesnej Wielkiej Brytanii.

8. WSPARCIE DLA ZMAGAŃ MIESZKAŃCÓW INSTYTUCJI

Związek Niepełnosprawnych Fizycznie uważa, że zaniedbana kwestia instytucji ma klu-
czowe znaczenie w kontekście niepełnosprawności. Kładziemy więc ogromny nacisk na 
wspomaganie mieszkańców istniejących domów opieki w ich zmaganiach o poprawę 
warunków, przejęcie pełnej kontroli nad własnymi sprawami oraz demokratyczne prawo 
głosu w kwestii zarządzania ich domem, ośrodkiem czy oddziałem. Związek stanowczo 
przeciwstawia się wszelkim próbom narzucenia przez władze ograniczeń dotyczących 
odwiedzin, ustalenia czasu wstawania z łóżka i kładzenia się do niego, ograniczania pra-
wa mieszkańców do wchodzenia i wychodzenia kiedy chcą, narzucania opinii personelu 
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lekarskiego i pielęgniarskiego oraz przenoszenia mieszkańców do innych instytucji 
wbrew ich woli.

9. Związek widzi potrzebę stworzenia karty skupiającej się na podstawowych prawach, 
których często odmawia się osobom zależnym od innych w zakresie realizowania oso-
bistych potrzeb.

Osoby niepełnosprawne żyjące w instytucjach otrzymają pomoc, jeśli będą chciały 
tworzyć zbiorowości lokalne w obronie swoich praw. Aby pomóc mieszkańcom w ne-
gocjacjach, tworzeniu komitetów mieszkalnych itp., Związek przygotuje usługi oparte 
na udzielaniu rad i wzajemnej pomocy. Jeśli zostaniemy o to poproszeni, nagłośnimy ich 
dążenia i pozyskamy dla nich wsparcie na szczeblu krajowym.

10. POTRZEBNE ALTERNATYWY

Związek przeciwstawia się budowaniu kolejnych segregacyjnych instytucji przez pań-
stwo lub organizacje wolontariackie. Wierzymy, że zapewnienie ludziom odpowiedniej 
pomocy w ich własnych domach jest znacznie lepszym sposobem na zagospodarowanie 
środków. Pilnie wzywamy również do zapewnienia pozainstytucjonalnych, alternatyw-
nych mieszkań, na wzór tych tworzonych w ramach szwedzkiego programu Fokus, który 
doprowadził do prawdziwego postępu w kwestii zapewnienia bezpiecznego, integracyj-
nego i aktywnego bytu osobom niepełnosprawnym, które potrzebują kompleksowej po-
mocy osobistej. Związek będzie starał się pomóc każdej osobie, która postanowi wypro-
wadzić się z instytucji lub pozostać poza nią. W pełni szanujemy jednak odczucia osób, 
które uważają, że życie w instytucjach jest dla nich obecnie najlepszym rozwiązaniem. 
Rozumiemy także, że niektóre osoby niepełnosprawne nie zgodzą się z naszymi poglą-
dami w kwestii segregacji i mamy nadzieję, że również zbiorą się one, aby przedstawić 
swoje argumenty.

11. PRAWDZIWY WYBÓR

Ostatecznym celem Związku jest doprowadzenie do sytuacji, w której jako osoby nie-
pełnosprawne fizycznie będziemy mieli wszystkie środki niezbędne do tego, by wybrać 
gdzie i jak chcemy żyć. Będzie się to wiązać ze stopniowym wygaszaniem segregacyj-
nych instytucji utrzymywanych przez państwo i organizacje charytatywne. Tak długo, 
jak funkcjonowanie owych instytucji wymaga sporych nakładów finansowych, jest nie 
do pomyślenia, że wszyscy otrzymamy dodatkowe środki, które dadzą nam rzeczywistą 
możliwość życia tak, jak postanowimy. Ten argument odnosi się nie tylko do domów 
opieki, oddziałów szpitalnych, schronisk, wiosek i osad, ale również do innych przykła-
dów segregacyjnej infrastruktury. Tak długo, jak istnieją bardzo drogie szkoły specjal-
ne, koledże i placówki opieki dziennej, mocno dofinansowane zakłady pracy chronionej 
i fabryki oraz oddzielne hotele i obozy wczasowe, nie może być mowy o wprowadzeniu 
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wystarczających, alternatywnych rozwiązań, które zapewniłyby nam prawdziwą szansę 
na równy udział w normalnym systemie edukacji, pracy i wypoczynku.

12. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ POZA INSTYTUCJAMI

Nasz Związek podtrzymuje, że istnienie segregacyjnych instytucji i segregacyjnej in-
frastruktury ma bezpośrednie znaczenie nawet dla osób z mniej znaczącymi uszkodze-
niami, które nie przewidują konieczności korzystania z nich. Ci z nas, którzy żyją poza 
instytucjami, mogą zrozumieć znaczenie niepełnosprawności w naszym społeczeństwie 
tylko w odniesieniu do tego, co dzieje się z ludźmi znajdującymi się na samym dole na-
szej grupy. Ich życie i dążenia są integralną częścią realiów niepełnosprawności, więc 
ignorowanie ich można przyrównać do prób oceny pozycji społecznej osób starszych 
w oderwaniu od faktu istnienia oddziałów geriatrycznych.

13. Jest również prawdą, że uprzedzone postawy, z którymi wszyscy się spotykamy – jak 
chociażby pytanie towarzyszących nam osób o to, czy słodzimy herbatę – są związa-
ne z niepotrzebnym istnieniem instytucji opieki. Osoby odpowiedzialne za naszą par-
tycypację sugerują, że nie uważają nas za zdolnych do pełnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i samodzielnego podejmowania decyzji. Powracają one do czasów, w któ-
rych osoby niepełnosprawne potrzebowały większej opieki i dają do zrozumienia, że 
powinniśmy powrócić na swoje miejsce – to znaczy do szkoły specjalnej, klubu, oddziału 
szpitalnego, domu czy zakładu pracy chronionej. Osoby niepełnosprawne fizycznie nie 
zostaną w pełni zaakceptowane przez społeczeństwo, jeśli owe instytucje będą dalej 
istnieć, choćby dlatego, że fakt, iż przetrwały do dzisiaj, umacnia przestarzałe postawy 
i uprzedzenia.

14. TRADYCJA MEDYCZNA

Zarówno w instytucjach, jak i poza nimi, tradycyjny sposób radzenia sobie z osoba-
mi niepełnosprawnymi sprowadzał się do tego, że lekarze i inni specjaliści decydowali 
o tym, co jest dla nas najlepsze. Jest oczywiście prawdą, że nasze uszkodzenia sprawiają 
czasami, że potrzebujemy profesjonalnej pomocy medycznej – operacji, leków czy opieki 
pielęgniarskiej. Możemy również potrzebować terapeutów, którzy pomogą nam przy-
wrócić lub podtrzymać naszą sprawność fizyczną lub doradzą nam w kwestii środków 
pomocniczych ułatwiających nam osiągnięcie niezależności czy mobilności. Należy jed-
nak stawiać zdecydowany opór przeciwko narzuceniu władzy medycznej i medyczne-
go ujęcia naszych problemów z życiem w społeczeństwie. Przede wszystkim, jesteśmy 
ludźmi, a nie „pacjentami”, „przypadkami”, „upośledzonymi”, „głuchymi”, „ślepymi”, 
„wózkami inwalidzkimi” czy „chorymi”. Nasz Związek całkowicie odrzuca ideę tego, że 
lekarze lub inni eksperci mają prawo nam mówić, jak powinniśmy żyć, zatajać przed 
nami informacje lub podejmować decyzje za naszymi plecami.
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15. Odrzucamy również samą wizję „ekspertów” i profesjonalistów rozprawiających 
o tym, jak możemy pogodzić się z naszą niepełnosprawnością lub prowadzących uczo-
ne wykłady na temat psychologii niepełnosprawności. Wiemy już, jak czuje się osoba 
biedna, wyizolowana czy poddana segregacji. Wiemy, jak to jest być obiektem dobro-
czynnych zapędów, gapienia się czy traktowania z góry. Wiemy to znacznie lepiej od 
pełnosprawnych ekspertów. Jako Związek nie jesteśmy zainteresowani opisywaniem 
tego, jak okropnie jest być niepełnosprawnym. To, co nas interesuje, to sposoby zmiany 
warunków życia i tym samym zwalczania niepełnosprawności, które są narzucane na 
nasze uszkodzenia poprzez sposób, w jaki wyklucza nas organizacja społeczna. Naszym 
zdaniem musimy się pogodzić tylko z samym uszkodzeniem. Dodatkowe i kompletnie 
zbędne problemy powstające w wyniku tego, jak jesteśmy traktowani muszą zostać 
przezwyciężone, a nie zaakceptowane. Czekamy na dzień, w którym armia „ekspertów” 
zajmujących się naszymi problemami społecznymi i psychologicznymi znajdzie sobie 
bardziej produktywne zajęcie.

16. ODPOWIEDNI RODZAJ POMOCY

Wiemy, że jako niewielka, słaba mniejszość, osoby niepełnosprawne nie będą w stanie 
osiągnąć pełni ludzkiego życia tylko dzięki swoim własnym wysiłkom. Potrzebujemy po-
mocy życzliwych osób pełnosprawnych i jest ona mile widziana. Jednak podstawowym 
problemem, z którym się mierzymy, jest nasze wykluczenie z pełnego udziału w życiu 
społecznym. Oznacza to, że jedynym sposobem przeciwdziałania opresji, której jeste-
śmy poddani, jest czynny udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Starania 
specjalistów i pozostałych osób pełnosprawnych są więc rzeczywiście konstruktywne 
tylko wtedy, gdy opierają się na samopomocy i większej aktywności i zachęcają do nich. 
Właśnie dlatego wysiłki Związku będą koncentrować się przede wszystkim na 
dyskusjach i wspólnym działaniu z innymi osobami niepełnosprawnymi. Ani my 
jako Związek, ani osoby pełnosprawne, nie możemy rozwiązać problemów osób niepeł-
nosprawnych za nie. Prawidłowe stawienie czoła tym problemom będzie możliwe tylko 
w takim stopniu, w jakim my, jako osoby niepełnosprawne, aktywnie zaangażujemy się 
w naszą rehabilitację.

17. ZAPOTRZEBOWANIE NA ZWIĄZEK

Osoby niepełnosprawne podjęły już wszędzie zmagania przeciwko izolacji, segregacji 
i pozostałym formom ucisku, któremu są poddawane. Każde z nas musi się codziennie 
mierzyć z własnymi problemami. Coraz częściej łączymy się jednak w grupy, aby móc 
skuteczniej stawiać czoła problemom, które okazują się być wspólne dla nas wszyst-
kich. Jest to widoczne na przykładzie dramatycznego wzrostu liczby organizacji po-
święconych niepełnosprawności na przestrzeni ostatnich 25 lat w Wielkiej Brytanii. 
Nasz Związek posuwa ów proces łączenia się o krok naprzód. Nie ograniczamy się ani 
do jednego z aspektów niepełnosprawności fizycznej (np. mobilności czy dochodów), 
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ani do grupy ludzi, których łączy jedna diagnoza, ani do konkretnej lokalizacji. Związek 
istnieje po to, by służyć wszystkim osobom niepełnosprawnym fizycznie pomocą w ich 
zmaganiach o zmianę uwarunkowań, przez które jesteśmy poddawani uciskowi oraz 
o możliwość realizowania pełni naszego potencjału ludzkiego.

18. DZIAŁANIE

W miarę dostępności środków, Związek będzie podejmować różne formy działań wspie-
rających dążenia osób niepełnosprawnych. Poza publikowaniem broszur i otwartego biu-
letynu informacyjnego będziemy prowadzić czynne kampanie poświęcone rozmaitym 
problemom. Stworzymy serwisy informacyjne i doradcze, a także zorganizujemy wspar-
cie finansowe i sekretarskie oraz inne praktyczne formy pomocy. Ludzie będą mogli na 
przykład poprosić o pomoc w walce z biurokratycznymi opóźnieniami i wydajnością 
lub odmową zapewnienia sprzętu, środków pomocniczych czy innych świadczeń. Inne 
osoby mogą potrzebować wsparcia w pertraktacjach z organizacjami w kwestii budowy 
podjazdów i wind w budynkach. Mieszkańcy instytucji mogą oczekiwać pomocy i na-
głośnienia w mediach, gdy będą poddawane represjom przez władze. Osoby z zakładów 
pracy chronionej mogą prosić o wsparcie w ich dążeniach o zwiększenie swoich bul-
wersujących stawek wynagrodzenia. Związek odniesie sukces tylko wtedy, gdy zapewni 
prawdziwe korzyści i poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych.

19. WYTYCZNE DLA DZIAŁAŃ

Nasze działania staną się jednak bardziej skuteczne, jeśli upewnimy się, że wyciągniemy 
lekcje z toczących się już zmagań. Kluczowym aspektem działalności Związku jest więc 
opracowanie jasnych wytycznych dla dalszych działań. Nie zrobimy tego poprzez uważ-
ną dyskusję na temat tego, co robimy my i pozostałe osoby niepełnosprawne, ani przez 
omawianie natury problemów, z którymi mierzymy się w danej chwili. Musimy uczyć 
się na naszych porażkach i sukcesach, wypracowując tym samym teorię i argumenty, 
których skuteczność została udowodniona, ponieważ rzeczywiście przynoszą osobom 
niepełnosprawnym praktyczne korzyści. W ten sposób wartość naszych bezpośrednich 
doświadczeń wzrośnie wielokrotnie, ponieważ będą one dostępne dla osób niepełno-
sprawnych zarówno teraz, jak i w przyszłości.

20. WARUNKI CZŁONKOSTWA

Pełne członkostwo w Związku jest otwarte dla osób niepełnosprawnych fizycznie miesz-
kających w Wielkiej Brytanii i akceptujących jego zasady i Statut. Od pełnych członków 
oczekuje się aktywnego włączania się w sprawy Związku, ponieważ Związek jest moc-
no oparty na przekonaniu, że osoby niepełnosprawne są w stanie osiągnąć prawdziwy 
postęp tylko poprzez aktywne dążenie do zmiany. Jest oczywiste, że członkowie będą 
mieli różne możliwości w różnym czasie, więc „aktywność” oznacza tu przynajmniej 
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włączenie się w dyskusje poświęcone polityce organizacji. Rozumiemy, że niektórzy 
z potencjalnych członków mogą mieć problemy z komunikacją, więc Związek będzie słu-
żył w takich sytuacjach wsparciem i pomocą. Natomiast osoby niepełnosprawne, które 
nie czują się obecnie na siłach, by wnosić taki wkład w naszą działalność, mogą pozostać 
na bieżąco poprzez zasubskrybowanie naszego otwartego biuletynu informacyjnego.

21. Osoby pełnosprawne, które zgadzają się z zasadami i Statutem Związku mogą zostać 
członkami stowarzyszonymi. Członkowie stowarzyszeni mogą otrzymywać wewnętrzny 
cyrkularz, otwarty biuletyn informacyjny oraz inne publikacje, a także brać udział w ze-
braniach, dyskusjach i pozostałych wydarzeniach. Nie mogą jednak głosować w spra-
wach dotyczących Związku ani sprawować żadnych funkcji. Osoby szczerze wspierające 
naszą działalność będą zdawać sobie sprawę z konieczności kontrolowania przez nas 
własnego Związku, a więc i wypracowania zdolności podejmowania decyzji, organi-
zowania się i działania. Zrozumieją również, że ponieważ doświadczamy na co dzień 
realiów niepełnosprawności, jest nas ciężej zwieść niż osoby pełnosprawne w kwestii 
prawdziwej natury ucisku, któremu jesteśmy poddani i radykalnych zmian – koniecz-
nych, by ją przezwyciężyć.

22. INNE GRUPY PODDANE UCISKOWI

Konkretne przejawy ucisku wewnątrz naszego społeczeństwa różnią się pomiędzy gru-
pami poddanymi uciskowi. Niektórzy, jak na przykład ludzie nazywani „upośledzonymi 
umysłowo” albo „chorymi umysłowo”, na pewno mają z nami wiele wspólnego. Pełne 
członkostwo w Związku jest jednak oparte na fizycznych uszkodzeniach. Wynika to 
z tego, że wierzymy, że na tę chwilę najważniejsze jest naświetlenie naszej rzeczywistej 
sytuacji oraz problemów związanych z niepełnosprawnością fizyczną. Współpraca z in-
nymi grupami poddanymi uciskowi i wspieranie ich dążeń do osiągnięcia możliwości 
prowadzenia przyzwoitego życia są jednak kluczowe dla naszego podejścia. Wszystkich 
ludzi poddanych uciskowi jednoczy fakt, że mają żywotny interes w zmienianiu społe-
czeństwa, by przeciwstawić się uciskowi, zaś Związek chętnie włączy się we wspólne 
działania mające na celu doprowadzenie do takich zmian.

23. DEMOKRATYCZNA KONTROLA

Demokratyczną kontrolę nad Związkiem sprawują wszyscy pełni członkowie, zaś po-
lityka działania jest uzgadniana w oparciu o większościowe głosowanie poprzedzone 
dokładną dyskusją przeprowadzoną na łamach tajnego cyrkularza lub w trakcie walnych 
zgromadzeń. Szerokie omawianie polityki działania organizacji przez jej członków jest 
konieczne do tego, by nasza działalność i opinie rozwijały się we właściwym kierun-
ku. Członkowie zobowiązują się jednak nie przeciwstawiać publicznie decyzjom, które 
zostały już podjęte, jeśli chcą pozostać w Związku. Oba elementy tego równania – do-
głębna wewnętrzna dyskusja prowadzona przez członków oraz brak zgody na publiczne 
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krytykowanie polityki działania Związku – mają kluczowe znaczenie dla rzeczywistego 
postępu.

24. Podejmowanie codziennych decyzji dotyczących spraw Związku leży w gestii Ko-
mitetu Wykonawczego, wybieranego przez wszystkich pełnych członków i odpowie-
dzialnego przed nimi. Komitet Wykonawczy jest w posiadaniu funduszy Związku. Przy-
gotowuje publikację wewnętrznego cyrkularza, cyklicznego biuletynu informacyjnego, 
okazjonalnych broszur i innych wydawnictw. Komitet wypowiada się również i działa 
w imieniu Związku, mając na względzie przyjętą politykę działania. Podstawowym 
zadaniem Komitetu w ramach Związku jest ułatwianie aktywnego udziału i rozwoju 
wszystkim członkom.

25. GRUPY SZCZEGÓLNYCH INTERESÓW

Grupy szczególnych interesów będą tworzone wewnątrz Związku przez członków za-
interesowanych konkretnym aspektem niepełnosprawności. Mogą to być na przykład 
prawa mieszkańców instytucji, dochody, zatrudnienie, edukacja specjalna, dostarczanie 
środków pomocniczych i sprzętu, alternatywy mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii i poza 
nią, rozwój technologiczny i medyczny czy rehabilitacja. W zgodzie z ogólnymi zasadami 
Związku, grupy te będą przygotowywać pomysły i kierunki działania w oparciu o ich 
szczególne zainteresowania i doświadczenia. Ich raporty dotyczące poszczególnych 
problemów będą od czasu do czasu publikowane w imieniu Związku.

26. FINANSE

Wszystkie zarejestrowane organizacje charytatywne otrzymują znaczące ulgi podat-
kowe, jednak nie mogą prowadzić kampanii dążącej do politycznej zmiany. Uważamy 
zaangażowanie polityczne za kluczowe, jeśli osoby niepełnosprawne mają kiedykolwiek 
dokonać prawdziwych postępów. Ze względu na ochronę niezależności naszych działań 
nie jesteśmy więc zarejestrowani w komisjach charytatywnych. Nie planujemy również 
publicznie wnioskować o fundusze w imieniu Związku. Wierzymy, że przyszedł czas na 
stworzenie na polu niepełnosprawności organizacji, która nie będzie mocno uzależniona 
od publicznych zbiórek pieniędzy. Powinniśmy mieć swobodę wypowiedzi i działania 
w oparciu o poglądy członków Związku, a nie osób wspierających nas finansowo. Koszty 
działalności Związku będą pokrywane przez składki, darowizny czy sprzedaż publikacji.

27. INNE ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Związek pragnie upewnić się, że wszystkie organizacje zajmujące się niepełnospraw-
nością staną się w pełni demokratyczne i będą odpowiadać na potrzeby i życzenia osób 
niepełnosprawnych. Chcemy więc mieć większy udział w organizacjach, które mają 
wpływ na nasze życie. Dotyczy to zarówno poszczególnych członków Związku, jak 
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i innych osób niepełnosprawnych. Wszyscy oficjalni przedstawiciele Związku wyzna-
czeni przez Komitety innych grup będą propagować politykę działania Związku i re-
gularnie odpowiadać przed członkami. Dodatkowo Związek będzie w sposób uważny 
i niezależny śledził politykę i działalność wszystkich organizacji zajmujących się nie-
pełnosprawnością. Będziemy starać się nie powielać wysiłków i będziemy otwarci na 
wszelkie konstruktywne komentarze i pomoc ze strony innych grup. Zamierzamy sami 
oferować wsparcie i współpracę, kiedy tylko będzie to możliwe. Związek nie zawaha 
się jednak mówić swobodnie i działać niezależnie, gdy uznamy, że leży to w interesie 
osób niepełnosprawnych. Ocena tego, czy postępujemy słusznie, będzie leżeć w gestii 
wszystkich osób niepełnosprawnych.

Przyjęto: 03/12/74

Poprawiono: 09/08/76

przeł. Maciej Wieczorek
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jestem jak wróżka
która czaruje swoje życie
czar polega na tym
że poprzez czar czaruję
samodzielność i zdrowie
wyczarowałam serce, które kocha i rozumie
chce mi się płakać – to serce we mnie płacze



* Wiersz autorstwa Barbary Lityńskiej, grającej rolę „bardki rewolucji” 
w spektaklu Rewolucja, której nie było, odczytywany przez aktorów 
Teatru 21 i aktorów Biennale Warszawa. 

fot. Dagna Dąbrowiecka
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