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MACIERZY STWO KOBIET Z NIEPE NOSPRAWNO CIAMI 

RUCHU, WZROKU I S UCHU*

Artyku  przedstawia zagadnienie macierzy stwa kobiet z niepe nosprawno ciami, rozu-
mianego zarówno jako indywidualne do wiadczenie, jak równie  jako konstrukt spo eczny. 
Na podstawie wywiadów biograÞ cznych oraz warsztatów autorki wskazuj  na najwa niejsze 
czynniki kszta tuj ce prawa reprodukcyjne kobiet z niepe nosprawno ciami wzroku, s uchu 
oraz ruchu. Poruszone zostaj  zagadnienia takie jak: tabuizacja seksualno ci, bariery w dost -
pie do opieki ginekologicznej, brak adekwatnej edukacji seksualnej, a tak e cz sto negatyw-
na ocena mo liwo ci pe nienia roli matki, dylematy zwi zane z mo liwo ci  dziedziczenia 
niepe nosprawno ci czy zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku. Pokazany zostanie wp yw 
uwarunkowa  spo eczno-ekonomicznych na mo liwo  pe nienia roli matki. Tekst ko czy si  
prób  odpowiedzi na pytania o nowy model macierzy stwa kobiet z niepe nosprawno ciami. 

G ówne poj cia: macierzy stwo; niepe nosprawno ; prawa reprodukcyjne i seksualne; 
seksualno ; wywiady biograÞ czne; warsztaty.

Wprowadzenie do problematyki macierzy stwa kobiet 

(z niepe nosprawno ciami)

Jednym z g ównym elementów (auto)deÞ nicji kobiet jest pe nienie przez nie ról 
macierzy skich. Co wi cej, s  one oceniane przez pryzmat owych ról i w przypadku 
ich niew a ciwego wype niania b d  rezygnacji z nich – stygmatyzowane. wiado-
mie podj ta przez kobiet  lub par  decyzja o nieposiadaniu potomstwa, a tym samym 
rezygnacja z macierzy stwa i rodzicielstwa uwa ana jest za aberracj . Presja wyko-
nywania przez kobiet  „pracy prokreacyjnej” towarzyszy jej od momentu zawarcia 
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zwi zku ma e skiego. Jak pisze Anna Titkow, w Polsce „obowi zuje spo eczny 
nakaz rodzenia” (2007: 196), wynikaj cy z czenia instytucji ma e stwa g ównie 
z jego funkcj  reprodukcyjn . Z kolei analizy Elisabeth Badinter (2013) oraz Titkow 
(2007), to kobiety lepiej wykszta cone i w lepszej sytuacji spo eczno-ekonomicznej 
cz ciej decyduj  si  na rezygnacj  z roli matki kosztem oddania si  pracy zawodo-
wej, podczas gdy u kobiet z ni szym wykszta ceniem i ni szymi szansami zatrudnie-
nia identyÞ kacja z rolami ma e sko-rodzicielskimi ulega intensyÞ kacji. Z obserwa-
cji wspomnianych badaczek wynika zatem, i  posiadane wykszta cenie, jak i status 
materialny kobiety decyduj  o przywi zaniu do warto ci rodzinnych i tradycyjnego 
postrzegania ról kobiet i m czyzn.

Funkcjonuj ca w spo ecze stwie polskim Þ gura „Matki Polki” sympliÞ kuje role 
spo eczne kobiet, idealizuje je oraz wymusza na nich wi ksze zaanga owanie w pro-
cesie socjalizacji m odego pokolenia. Nak ada na nie nieporównywalnie wi ksz  
ilo  obowi zków ni  w przypadku m czyzn (Hryciuk i Korolczuk 2012: 7–8). Co 
jednak bardziej istotne, aczkolwiek cz sto pomijane zarówno w dyskursie nauko-
wym, jak i potocznym, mo liwo  realizacji ról opieku czo-wychowawczych wa-
runkowana jest wieloma czynnikami, takimi jak przynale no  klasowa (por. M o-
dawska 2012; Urba ska 2012), etniczna (por. Godlewska-Goska 2012; Gajewska 
i Lisek 2012), religijna (por. Ko cia ska 2012) czy posiadany poziom sprawno ci 
(Banasiuk 2012). Jak postaramy si  wykaza , to w a nie idealizacja obrazu macie-
rzy stwa, kwestie ekonomiczne, funkcjonuj ce w spo ecze stwie stereotypy, jak 
i posiadany rodzaj i stopie  niepe nosprawno ci determinuj  mo liwo  realizacji 
ról macierzy skich przez badane kobiety. Ich do wiadczenia wskazuj  na szereg po-
jawiaj cych si  trudno ci zwi zanych z mo liwo ci  realizacji przys uguj cych im 
praw seksualnych i reprodukcyjnych, w szczególno ci zwi zanych z wype nianiem 
roli matki. Macierzy stwo kobiet z niepe nosprawno ciami stanowi tym samym wy-
zwanie dla spo eczno-kulturowego systemu reprodukowania norm p ciowych w za-
kresie szeroko poj tego rodzicielstwa. 

Obecne w spo ecze stwie stereotypy dotycz ce kobiet z niepe nosprawno cia-
mi przedstawiaj ce je mi dzy innymi jako osoby bierne, zale ne od innych, nie-
kompetentne, s abe i samotne, wywieraj  du y wp yw na ich poczucie warto ci, 
podmiotowo ci i sprawczo ci (Crawford i Ostrove 2003; Malacrida 2007). Co 
wi cej, powi zanie w spo ecznej wyobra ni kobieco ci z dba o ci  o cia o w celu 
uzyskania spo ecznej atrakcyjno ci (Gromkowska 2002; Bartky 2007), znacz co 
ogranicza wachlarz mo liwo ci realizacji norm p ciowych przez kobiety z niepe no-
sprawno ciami, postrzgaj c je jako nieatrakcyjne i aseksualne. Ten wzorzec kobie-
co ci, w powi zaniu z wi ksz  zale no ci  kobiet z niepe nosprawno ciami od ich 
spo ecznego otoczenia powoduje, e s  one bardziej podatne na spo eczn  izolacj  
oraz wykorzystanie emocjonalne i przemoc, które mog  si  okaza  niebezpieczne 
nie tylko dla nich samych, ale równie  dla ich dzieci. Zjawisko to pot guje niski 
stopie  reprezentacji niepe nosprawno ci w mediach oraz w przestrzeni publicznej, 
a w rezultacie ich wymazywanie ze sfery symbolicznej. Oznacza to, i  w potocznym 
oraz naukowym dyskursie dotycz cym praw reprodukcyjnych i macierzy stwa g os 
kobiet z niepe nosprawno ciami zostaje pomini ty (por. Grue i Lærum 2002), a ich 
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prawo do posiadania potomstwa zakwestionowane. Jak zauwa aj  Megan Kirsh-
baum oraz Rhoda Olkin (2002: 66–67), istniej ce badania, dotycz ce rodzicielstwa 
osób z niepe nosprawno ciami charakteryzuj  si  ograniczono ci  zastosowanej 
w nich perspektywy poznawczej. W analizach tych g ówny nacisk zostaje po o o-
ny na patologiczn  natur  takiego rodowiska rodzinnego. Co wi cej, dokonuje si  
generalizacji omawianego typu niepe nosprawno ci na pozosta e jej rodzaje, jak 
i pomija czynniki inne ni  medyczne, w wyniku czego nast puje identyÞ kacja nie-
pe nosprawno ci jako g ównego ród a niskiej pozycji w spo ecze stwie oraz poja-
wiaj cych si  problemów dnia codziennego. 

Przedstawione powy ej stereotypy, uprzedzenia wraz ze wzmacniaj cymi je 
mitami o nieatrakcyjno ci, aseksualno ci, a tak e niewidzialno  kobiet z niepe -
nosprawno ciami warunkuj  jednocze nie spo eczny odbiór podejmowania przez 
nie pracy reprodukcyjnej. Uczestniczki bada  przeprowadzonych w ramach projek-
tu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepe nosprawnych w Polsce do no-
wego modelu polityki spo ecznej wobec niepe nosprawno ci”, które chcia y zosta  
matkami, cz sto do wiadcza y silnego braku akceptacji spo ecznej, hamowania ich 
mo liwo ci decydowania czy nawet kwestionowania przys uguj cych im w owym 
zakresie praw (Król 2013: 241–247). Mo na zatem twierdzi , e kobiety z niepe no-
sprawno ciami w wi kszym stopniu odczuwaj  ci ar na o onych na nie ról rodzin-
nych, bez do wiadczania wynikaj cych z nich przywilejów (por. Malacrida 2007).

Prawo do podejmowania wiadomych decyzji w sferze prokreacji stanowi jeden 
z istotniejszych w tków wspó czesnej my li feministycznej, studiów nad spo ecz-
no-kulturowymi uwarunkowaniami p ci (por. Gajewska 2004; Darska 2009), jak 
i studiów feministycznych dotycz cych seksualno ci kobiet z niepe nosprawno-
ciami (por. Waxman 1994; Blumberg 1994). Dost p do rzetelnej edukacji seksual-

nej, antykoncepcji, aborcji czy wiadomego macierzy stwa to problemy, o których 
dyskutuje si  od lat siedemdziesi tych XX wieku. Podczas gdy ponad czterdzie ci 
lat temu g ówny przedmiot debat stanowi a opresyjno  instytucji macierzy stwa 
i szkodliwo  tabuizacji kobiecej seksualno ci w procesie kszta towania si  ich 
to samo ci, obecnie walka toczy si  zarówno o zapewnienie przysz ym i obecnym 
matkom mo liwo ci wychowania potomstwa w godnych warunkach ekonomiczno-
-spo ecznych, jak i o wiadom  bezdzietno  i akceptacj  owego zjawiska w spo e-
cze stwie. Pomimo dwóch strategii walki o prawa reprodukcyjne kobiet w obr bie 
ruchu feministycznego, analiza dyskursu funkcjonuj cego w jego ramach pokazuje, 
e to w a nie autonomia w sferze prokreacji stanowi jeden z g ównych czynników 

maj cych determinowa  poczucie sprawczo ci i podmiotowo ci kobiet (Gajewska 
2004: 56–62; Agacinski 2000: 61–84). W odczuciu autorek do wiadczenia kobiet 
z niepe nosprawno ciami ukazuj  znacz ce ograniczenia przyjmowanej w ruchu 
kobiecym perspektywy. Obecnie obserwowalny w spo ecze stwie trend zyskiwania 
prawa do macierzy stwa (por. Killoran 1994; Kocher 1994) – czy szerzej rodziciel-
stwa – w przypadku rozrodu wspomaganego medycznie (in vitro) (por. Radkow-
ska-Walkowicz 2013), jak i wspieranie decyzji prokreacyjnych kobiet z niepe no-
sprawno ciami, stanowi  istotne elementy mog ce wp ywa  na przedeÞ niowanie 
zarówno spo ecznych wyobra e  dotycz cych kobieco ci, jak i macierzy stwa 
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(O’Toole i Doe 2002). Prawo do informacji na temat zdrowia seksualnego i repro-
dukcyjnego, do podejmowania wiadomych decyzji dotycz cych posiadania dziecka 
z niepe nosprawno ci  lub wad  genetyczn  w obliczu panowania nowych techno-
logii reprodukcyjnych (bada  przesiewowych, prenatalnych, ultrasonograÞ cznych, 
diagnostyki przedimplementacyjnej, terminacji ci y) oraz dyskursu eugeniki nega-
tywnej nieprzychylnie podchodz cego do reprodukcji jednostek uwa anych za mniej 
warto ciowe odbijaj  si  g o nym echem w analizach rodzicielstwa osób z niepe no-
sprawno ciami (Waxman 1994; Blumberg 1994). Niep odno , niepe nosprawno  
oraz ryzyko jej przekazania lub wyst pienia nie powinno zatem determinowa  ch ci 
podejmowania ról spo ecznych.

W przypadku Polski, wykazany przez Titkow (2007: 134) spadek odsetka kobiet, 
które swoje role yciowe cz  z byciem matk , on  i opiekunk  ogniska domowe-
go wraz ze znacz cym wzrostem odsetka kobiet widz cych siebie w roli „superko-
biety” (godz cej prac  zawodow  z prac  na rzecz domu i rodziny) nie przes dza 
o negacji ich to samo ci w odniesieniu do realizacji funkcji prokreacyjnych (Titkow 
2007: 139). W przypadku kobiet dominuj  wi c autoidentyÞ kacje odnosz ce si  do 
funkcji ma e sko-opieku czych (matka i ona), podczas gdy to samo  m czyzny 
nie jest a  tak silnie determinowana ich rol  m a i ojca (Titkow 2013: 136–138). 
Oznacza to, i  w spo ecznej wyobra ni nadal funkcjonuje mit „Matki–Polki” jako 
g ówny skrypt realizacji roli kobiety, zmianie ulega jedynie nacisk k adziony na jego 
elementy sk adowe. Prowadzone w ostatnich latach badania pokazuj  pojawienie si  
nowego modelu macierzy stwa okre lonego jako projekt mened erski. Analiza dys-
kursu eksperckiego na amach prasy poradnikowej dokonana przez Sylwi  Urba sk  
(2009, 2012) wskazuje, i  procesowi fundamentalnych zmian, jakie zasz y w zakre-
sie rozumienia macierzy stwa i wielo ci pojawiaj cych si  modeli, towarzyszy zja-
wisko odpodmiotowienia kobiet. Medykalizacja ci y oraz macierzy stwa wi e si  
z dominacj  dyskursów eksperckich w zakresie pe nienia przez kobiet  roli matki. 
Oznacza to, i  po pierwsze nast puje wykluczenie istotno ci osobistych do wiad-
cze  kobiet zwi zanych z pe nieniem ról macierzy skich, po drugie, i  kobiety-mat-
ki podlegaj  nieustannie spo ecznej kontroli (zarówno ze strony najbli szego otocze-
nia rodzinnego, towarzyskiego, jak i osób obcych, w tym lekarzy oraz psychologów) 
oraz ocenie jako ci wykonywanej przez nie pracy reprodukcyjno-wychowawczej, 
ale równie  nast puje „skolonizowanie” ich uczu  i emocji przez wszechwiedz cy 
dyskurs ekspercko-terapeutyczno-medyczny narzucaj cy im w a ciw  interpretacj  
swoich do wiadcze , jak i ingeruj cy w ich ycie uczuciowo-emocjonalne, a nawet 
procesy Þ zjologiczne.

Pomimo przekszta cania si  modelu macierzy stwa, to wci  na barkach kobiet 
spoczywa moralny obowi zek wychowania kolejnego pokolenia, zapewnienia mu 
materialnego i emocjonalnego wsparcia poprzez aktywne, zaanga owane i oparte na 
posiadaniu odpowiednich kompetencji wype nianie roli matki (por. Hryciuk i Korol-
czuk 2012: 19; Urba ska 2012; Ruddick 1980). Jako wzorzec silnie normalizuj cy, 
jak i normatywizuj cy kobieco , projekt macierzy stwa mened erskiego negatyw-
nie naznacza te matki, które w jego realizacji napotykaj  trudno ci Þ nansowane, 
strukturalne czy sprawno ciowe. Jak zauwa a Claudia Malacrida: „Podczas gdy 
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matki i macierzy stwo mog  by  idealizowane, matki, którym si  »nie powiod o« 
(‘failed’ mothers) (czyli matki, które nie yj  w tradycyjnych, nuklearnych rodzi-
nach, matki, których dzieci »zesz y na z  drog « czy matki, które nie mog  zapew-
ni  opieki i ochrony dzieci) s  przedmiotem intensywnej kontroli, oceny i interwen-
cji” (2007: 471).

Ni sza w porównaniu do m czyzn pozycja spo eczna kobiet, jak i warto  wy-
konywanej przez nie pracy na rzecz rodziny, osób starszych czy chorych (por. ana-
lizy dotycz ce nieodp atnej pracy kobiet Titkow, Duch-Krzysztofek i Budrowskiej 
2004), a tym samym cz ste uzale nienie ekonomiczne od partnera czy rodziny w po-

czeniu z brakiem wystarczaj cego instytucjonalnego wsparcia w zakresie wiad-
cze  spo ecznych otrzymywanych od pa stwa, jak i w zakresie systemu opieki nad 
dzie mi (por. Kotowska 2008) rzutuje na ich mo liwo ci wchodzenia na rynek pracy. 
Zlikwidowanie funduszu alimentacyjnego (por. Desperak 2008), niskie zasi ki opie-
ku cze dla matek samotnych czy rehabilitacyjne dla matek dzieci z niepe nospraw-
no ciami, jak i niewystarczaj ca liczba publicznych obków i przedszkoli nie tylko 
nie pozwala kobietom na rozwój osobisty, ale równie  zawodowy. W konsekwencji, 
kobiety z niepe nosprawno ciami pozostaj  w relacjach ekonomicznej zale no ci 
oraz wsparcia spo ecznego spowodowanych z jednej strony ich niepe nosprawno-
ci , a z drugiej – nieadekwatn  polityk  spo eczn  i ograniczeniami strukturalnymi. 

Przek ada si  to na ograniczono  mo liwo ci, jak i na jako  pe nionych przez nie – 
pod bacznym okiem ekspertów – ról macierzy skich.

Z perspektywy kobiet z niepe nosprawno ciami idealizacja macierzy stwa i spo-
eczno-kulturowe mity reguluj ce sposób jego realizacji pe ni  nieco inn  funkcj  

ni  w przypadku kobiet sprawnych. W obr bie dyskursu dotycz cego praw kobiet 
z niepe nosprawno ciami podnoszenie kwestii seksualno ci, to samo ci gendero-
wej, mitów i stereotypów dotycz cych kobieco ci, opresyjnego i przymuszaj cego 
charakteru macierzy stwa wskazuje si  na ograniczono  krytyki feministycznej 
w zakresie macierzy stwa. Jak zwraca uwag  Margaret Lloyd (2001), w agendzie 
ruchu kobiet z niepe nosprawno ciami na pierwszy plan wysuwa si  zwalczanie 
uprzedze , które nie pozwalaj  im na skonfrontowanie si  ze stereotypowo kobie-
cymi rolami, co stanowi konsekwencj  negowania ich kobieco ci. Tak wi c to mo -
liwo  pe nienia tradycyjnie kobiecych ról jest sprawdzianem, jak dalece ich prawa 
reprodukcyjne i seksualne s  realizowane (Lloyd 2001: 716).

Dokonana przez autorki analiza sytuacji kobiet z niepe nosprawno ciami w Ma-
opolsce, zarówno z perspektywy bycia matk , jak i dopiero mierzenia si  z (nie)

mo liwo ci  pe nienia tej roli, wymaga a zastosowania takiego modelu teoretyczne-
go, który opiera by si  na spo ecznym modelu niepe nosprawno ci (por. np. Oliver 
1996, 2004) wzbogaconym teori  umiejscowienia (standpoint theory). Umo liwi o 
to ukazanie ró norodno ci mo liwo ci i ogranicze  w realizacji roli matki, a tak e 
sposobów radzenia sobie z nimi (por. Parish i in. 2008; Crisp 2002; Wendell 1996). 
Przyj cie takiej perspektywy pozwoli o na zbadanie do wiadcze  macierzy stwa 
kobiet z niepe nosprawno ciami jako obszaru mierzenia si  ze strukturalnymi (brak 
dost pno ci infrastrukturalnej, kwestie ekonomiczne) i kulturowo-spo ecznymi ba-
rierami (niewidzialno  matek z niepe nosprawno ciami w przestrzeni publicznej 
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i mediach, bariery mentalne, tj. stereotypy i uprzedzenia, tak e te zinternalizowane 
przez badane) oraz na przyjrzeniu si  mo liwym strategiom radzenia sobie, b d cy-
mi odpowiedzi  na dotykaj c  je dyskryminacj  i marginalizacj  ich potrzeb.

Metodologia przeprowadzonych bada

Niniejszy artyku  oparty jest na badaniach jako ciowych prowadzonych w latach 
2012–2013 w Ma opolsce w ramach projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji 
osób niepe nosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki spo ecznej wobec nie-
pe nosprawno ci”. Oprócz analizy materia ów zastanych, zosta y przeprowadzone 
33 wywiady biograÞ czne oraz Forum Uczestniczek, na które sk ada y si  warsztaty 
empowermentowe oraz warsztaty metod  Teatru Forum. We wszystkich warsztatach 

wzi o udzia  66 uczestniczek. Zarówno wywiady biograÞ czne, jak i warsztaty zo-
sta y przeprowadzone przy wykorzystaniu przygotowanych wcze niej scenariuszy, 
ale rozmówczyniom zawsze pozostawiano przestrze , w której mog y podj  nowe 
tematy, poruszy  kwestie wa ne z ich perspektywy. 

Dobór próby opiera  si  na dwóch zasadniczych kryteriach. Po pierwsze, chcia-
y my pokaza  perspektyw  kobiet z niepe nosprawno ciami s uchu, wzroku i ru-

chu (w stopniu co najmniej umiarkowanym) w wieku 20–60 lat. Drugim kryterium 
by o zró nicowanie próby pod wzgl dem miejsca zamieszkania (tereny wiejskie–
miejskie). Wa nym za o eniem naszego projektu by o zaproszenie cz ci rozmów-
czy  do udzia u w warsztatach. Pozwoli o nam to prze ledzi , czy wprowadzenie 
metodologii zmierzaj cej do upodmiotowienia uczestniczek badania umo liwia 
proces budowania to samo ci wyznaczonej przez kategori  gender, jak równie  
odkrywania w asnej niepe nosprawno ci przez pryzmat ról i pozycji rozmówczy  
jako kobiet.

Uchwycenie do wiadcze  kobiet z niepe nosprawno ciami by o mo liwe nie 
tylko poprzez uwzgl dnienie regu  prowadzenia jako ciowych bada  spo ecznych, 
ale przede wszystkim odwo ania si  do perspektywy partycypacyjnej oraz meto-
dologii feministycznej. Stworzy y one mo liwo  przedeÞ niowania tradycyjnych 
relacji badacz/ka–badany/a w sposób pozwalaj cy unikn  hierarchicznych zale -
no ci wynikaj cych z relacji w adzy. W trakcie ca ego procesu badawczego wa ne 
by o traktowanie rozmówczy  i uczestniczek warsztatów jako ekspertek, swobodnie 
poruszaj cych si  w omawianych tematach. Pozwoli o im to uporz dkowa  swoje 
do wiadczenia w istotny dla nich sposób, a tak e podj  decyzj , którymi z tych 
do wiadcze  chcia yby si  podzieli  z badaczkami.

W trakcie wywiadu badaczkom zale a o na stworzeniu jak najbardziej inkluzyj-
nych warunków, które umo liwi  uwzgl dnienie niepe nosprawno ci rozmówczy  
oraz ich zró nicowanych potrzeb. Dlatego te  starano si  mi dzy innymi przepro-
wadza  wywiady w miejscach wskazanych przez rozmówczynie, a w przypadku po-
zostawienia wyboru miejsca badaczce – zapewnia  miejsca dostosowane do potrzeb 
osób z niepe nosprawno ciami. Co wi cej, na pocz tku ka dego wywiadu badaczka 
upewnia a si , e sytuacja wywiadu jest komfortowa dla rozmówczyni, jak równie  
informowa a j  o mo liwo ci przerwania rozmowy. Sze  wywiadów zosta o prze-
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prowadzonych za po rednictwem t umacza na j zyk migowy (por. Król i Migalska 
2013: 9–10).

Bariery w realizacji ról macierzy skich i dost pie do praw 

reprodukcyjnych oraz seksualnych

Marginalizowaniu kobiet z niepe nosprawno ciami s u  narz dzia stereoty-
pizacji i tabuizacji, najpierw seksualno ci, potem zdolno ci do pe nienia funkcji 
reprodukcyjnych i opieku czych. Marginalizacja seksualno ci kobiet z niepe -
nosprawno ciami jest kwesti  wielokrotnie opisywan  w literaturze przedmiotu 
i w mi dzynarodowych raportach. Z kolei tabuizowaniu kobiet z niepe nospraw-
no ciami jako matek i opiekunek s u  spo ecznie i kulturowo wytwarzane normy 
dotycz ce oczekiwa  zwi zanych z p ci  oraz niepe nosprawno ci  i jej zró nico-
waniem. Przejawem marginalizacji jest zarówno brak reprezentacji i obrazów matek 
z niepe nosprawno ciami w spo eczno-kulturowym imaginarium macierzy stwa, jak 
i praktyczne bariery dla pe nienia tych funkcji, które wynikaj  z faktu, e system 
normatywny reguluj cy bycie matk  po prostu nie bierze ich pod uwag  jako kobiet, 
które mog yby pe ni  takie funkcje. Bariery, których ród o stanowi brak norm i wy-
obra e , zaczynaj  si  w przestrzeni mentalnej otoczenia spo ecznego, co wp ywa 
na kobiety z niepe nosprawno ciami poprzez potwierdzanie ich ogranicze  i wzmac-
nianie obaw dotycz cych podejmowania przez nie roli macierzy skiej pod postaci  
negatywnych reakcji i zarzutów. A nast pnie bywa – cho  nie zawsze – internalizo-
wane przez kobiety z niepe nosprawno ciami. Bariery normatywne materializuj  si  
w postaci przeszkód infrastrukturalnych powoduj cych brak lub ograniczony dost p 
do ró nego rodzaju spo ecznych us ug i instytucji wspieraj cych wype nianie ról 
rodzicielskich i opieku czych. Do wiadczenia i decyzje dotycz ce macierzy stwa s  
zatem w pewnym zakresie zwi zane z ograniczeniami wynikaj cymi bezpo rednio 
z niepe nosprawno ci, jednak du a cz  to konsekwencje niewidoczno ci, uprze-
dze  i dyskryminacji (por. Frohmader i Meekosha 2010). 

W ród barier utrudniaj cych kobietom z niepe nosprawno ciami realizacj  roli 
macierzy skiej znajduj  si  zarówno przeszkody architektonicznie, takie jak niedo-
stosowane gabinety lekarskie, przedszkola czy szko y (przez co rodzice nie mog  
w pe ni wspó uczestniczy  w edukacji i wychowaniu dziecka), jak i brak dost p-
nych akcesoriów (np. wózków dzieci cych dostosowanych do wózków inwalidz-
kich), poradników, serwisów praktycznego wsparcia opieki nad dzieckiem dla kobiet 
z niepe nosprawno ciami (por. European Disability Forum 2011:17; CERMI 2012: 
71–124; Król i Migalska 2012: 43–50). Ograniczenia te generuj  koszty emocjonal-
ne i ekonomiczne oraz zwi kszaj  wydatki zwi zane z rodzicielstwem, a tym samym 
utrudniaj  decyzj  o realizacji owych ról (por. Frohmader i Meekosha 2010: 10).

Bariery infrastruktury spo ecznej swoje korzenie maj  w braku rzetelnej, sys-
temowej edukacji seksualnej, a tak e braku informacji o indywidualnych mo li-
wo ciach reprodukcyjnych. Potrzeba edukacji seksualnej jest problemem dobrze 
zdiagnozowanym w Polsce (por. Raczy ska 2011), kobiet z niepe nosprawno ciami 
natomiast dotyczy szczególnie, ze wzgl du na krzywdz ce za o enie o ich asek-
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sualno ci, które skutkuje tabuizowaniem jakichkolwiek informacji dotycz cych ich 
seksualno ci oraz mo liwo ci realizacji przez nie ycia emocjonalno-intymnego.

Przecie  jestem ca y czas kobiet . Czy to e jestem na wózku… czy e tam co  jest sparali-

owane? Czy po prostu jest to u pione? Nie wiem jak bym si  zachowa a jakbym mia a partnera 

i mnie by zmys owo pobudzi … Nie wiem… Nie umiem powiedzie . Mimo, e jestem dojrza  

kobiet  nie wiem jakby to wygl da o, ta strefa intymna (Magdalena).

Warto podkre li , e problem tabuizacji seksualno ci jest silnie powi zany z ro-
dzajem niepe nosprawno ci. Z narracji naszych rozmówczy  wynika, e za o enie 
o aseksualno ci w najwi kszym stopniu dotyczy kobiet z niepe nosprawno ciami 
ruchu, które zapytane o dost pno  rodków antykoncepcyjnych wskazywa y na to, 
e próba ich zdobycia prze amuje tabu, co nie pojawi o si  tak silnie w przypadku 

kobiet z innymi rodzajami niepe nosprawno ci. W przypadku kobiet z niepe no-
sprawno ciami s uchu problem ma natur  komunikacyjn  – edukacja seksualna jest 
praktycznie niedost pna w j zyku migowym. Brak edukacji i informacji na temat 
macierzy stwa i seksualno ci koreluje ze spo ecznym przekazem twierdz cym, i  
niepe nosprawno , seksualno  i macierzy stwo nie s  ze sob  zwi zane. czenie 
niepe nosprawno ci z aseksualno ci  determinuje zarówno samoocen  badanych ko-
biet, jak i ich decyzje dotycz ce macierzy stwa. 

Tabuizacja seksualno ci kobiet z niepe nosprawno ciami ma konsekwencje tak e 
na poziomie kontaktu ze s u b  zdrowia oraz personelem medycznym, co jest prze-
jawem szerszego problemu zwi zanego ze skupianiem si  w wi kszym stopniu na 
niepe nosprawno ci danej osoby ni  innych sferach ycia.

[...] ja si  spotka am z tak  sytuacj  jak pracowa am w przychodni, e osoby ze s u by 

zdrowia mia y pretensje do kobiety na wózku, e jeszcze w ci  zasz a i chce dziecko urodzi  

[…] i prosi o dostanie si  do lekarza i jest na wózku i w ci y. „Zamiast dba  o siebie, bo jest 

na wózku to jeszcze si  jej ci y zachcia o!”. Jak us ysza am taki tekst od kole anki piel gniarki 

to by am zszokowana, zamiast pomóc, bo wiadomo, e do ci arnej si  inaczej podchodzi, bo 

w ci y si  nie jest ca e ycie, ma wahania nastrojów, martwi si  czy dziecko si  urodzi zdrowe, 

a taka kobieta ma dwa razy wi cej obaw w g owie ni  normalna… (Renata).

Ogromne nierówno ci w kontakcie ze s u b  zdrowia uwidoczniaj  si  naj-
bardziej w przypadku opieki ginekologicznej. Nierówno ci te warunkowane s  
istnieniem barier Þ zycznych (niedost pno  placówek, niedost pno  sprz tu), 
proceduralnych (brak pomocy w gabinecie, brak listy dost pnych placówek), ko-
munikacyjnych (nagminny brak mo liwo ci komunikacji w j zyku migowym), jak 
i wiadomo ci (tabuizowanie seksualno ci, zwracanie si  do pacjentki za po red-
nictwem asystenta, infantylizowanie pacjentek)1 (por. Begley i in. 2009; Gutiérrez 
i Angeles 2011; European Disability Forum 2011: 30–33). Z tego powodu na etapie 
decyzji dotycz cych ycia seksualnego i reprodukcji, kobiety z niepe nosprawno-

1 Temat ten szerzej przedstawiony jest w Þ lmie b d cym efektem niniejszego projektu „Kraków 
miastem bez barier” dost pnym na stronie http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/krakow-bez-bari-
er/krakow-miastem-bez-barier/.
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ciami do wiadczaj  ogromnych nierówno ci w zakresie kontaktu z s u b  zdrowia. 
Niedost pno  publicznych placówek spycha kobiety z niepe nosprawno ciami do 
sektora prywatnej opieki medycznej, który jednak e dost pny jest tylko dla kobiet 
posiadaj cych odpowiedni kapita  Þ nansowy. 

Omawiaj c bariery zwi zane z opiek  ginekologiczn  i oko oporodow , nie spo-
sób nie odnie  si  do kwestii zwi zanych z zapewnieniem praw pacjentki i prze-
strzeganiem praw obywatelek do ochrony zdrowia. Analiza narracji uczestniczek 
bada  wskazuje na konieczno  zapewnienia szczególnej opieki kobietom, któ-
re trac  pe n  sprawno  w wyniku porodu. Sytuacje te wymagaj  dodatkowych 
wiadcze  zdrowotnych skierowanych zarówno do matki, jak i dziecka. Postulat ten 

mo e wydawa  si  oczywisty, jednak e historie naszych rozmówczy  pokazuj , e 
w rzeczywisto ci realizacja tego standardu medycznego nie jest zapewniana. Istot-
nym elementem bezpiecze stwa zdrowotnego jest zapewnienie prawa do informa-
cji. Kwestia ta by a szeroko omawiana przez kobiety G uche2 i niedos ysz ce, które 
w swoich wypowiedziach zwraca y uwag  na niewystarczaj ce kompetencje komu-
nikacyjne personelu medycznego. W konsekwencji, kobiety G uche i niedos ysz ce 
pozbawiane zostaj  podstawowego prawa pacjentki do informacji. 

Znam taki przypadek e osoba G ucha w ci y mia a robione USG i nie dosta a adnej 

informacji zwrotnej, po prostu posz a do domu i nie wiedzia a co si  dzieje z dzieckiem i z ni . 

S  takie sytuacje (Ewa).

Brak instytucjonalnego wsparcia dla macierzy stwa kobiet z niepe nosprawno-
ciami by  przedmiotem krytyki naszych rozmówczy  – zarówno niedost pno  

standardowych instytucji wspieraj cych pe nienie funkcji rodzicielskich (np. trud-
no  w dost pie do pomocy psychologicznej w j zyku migowym), jak i specjali-
stycznych serwisów specjalizuj cych si  w macierzy stwie kobiet z niepe nospraw-
no ciami. 

Je li chodzi ogólnie to jest to ci ki orzech do zgryzienia, bo w naszym kraju nie ma takiej 

instytucji, która by pomaga a takim kobietom w wychowywaniu dzieci, nie mam na my li ucze-

nie, co dziecku wolno a co nie, tylko takie techniczne (Dagmara).

Trzeba podkre li , e mimo drastycznego braku wsparcia ze strony instytucji oraz in-
frastruktury, kobiety – w zale no ci od rodzaju i stopnia niepe nosprawno ci – by y 
w stanie sprosta  zadaniom opieku czym, przezwyci aj c bariery, walcz c z uprze-
dzeniami, znajduj c kreatywne rozwi zania i wype niaj c funkcje opieku cze na co 
dzie  (por. Malacrida 2009; Grue i Lærum 2002).

2 S owo G uchy/a (pisane wielk  liter ) odnosi si  do kulturowego rozumienia spo eczno ci u yt-
kowników/czek j zyka migowego, w odró nieniu od jego medycznego wyd wi ku – s owa g uchy-
/a (pisanych ma  liter ) (za www.równo .info, has o: Kultura G uchych; por. Czajkowska-Kisil, 
Klimczewska 2007). 
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Spo eczne mechanizmy podwa ania macierzy stwa kobiet 

z niepe nosprawno ciami – zarzuty i strategie oporu

Opisane wy ej niedostosowanie przestrzeni us ugowo-instytucjonalnej, bariery 
infrastrukturalne zwi zane z pe nieniem funkcji macierzy skich i opieku czych oraz 
brak zinstytucjonalizowanego wsparcia powoduj  konieczno  wypracowywania 
sposobów radzenia sobie z tymi wyst puj cymi na ró nych poziomach przeszkoda-
mi. Jednak e w wypowiedziach naszych rozmówczy  pojawia y si  g osy mówi ce 
o tym, e „prawdziwym problemem nie jest samo macierzy stwo – my [kobiety 
z niepe nosprawno ciami] sobie poradzimy. Problemem jest jego spo eczny odbiór”. 
Z perspektywy badanych kobiet z niepe nosprawno ciami ruchu, wzroku i s uchu 
tym, z czym najtrudniej jest im si  mierzy , jest spo eczny przekaz i zarzuty wobec 
nich podwa aj ce ich prawo do pe nienia ról macierzy skich oraz/albo kwestionu-
j ce jako  ich sprawowania. 

Prawo do decydowania o posiadaniu potomstwa podwa ane jest cz sto poprzez 
wysuwanie argumentów zwi zanych z negatywnym wp ywem niepe nosprawno ci 
na dziecko zwi zanym z mo liwo ci  odziedziczenia niepe nosprawno ci czy „upo-
ledzeniem” procesu wychowawczego i jako ci ycia dziecka. Podwa ane s  tak e 

kompetencje rodzicielskie i opieku cze matek z niepe nosprawno ciami. Jak wskazu-
je Susan Parish (2008: 53), pos uguj c si  terminologi  teorii umiejscowienia Susan 
Wendell (1996), identyÞ kowanie wyzwa , jakie stawia wykluczaj cy system spo-
eczny, a nast pnie opisywanie strategii kwestionowania ich i radzenia sobie z nimi 

w codziennym do wiadczeniu, to unikatowy obszar budowania si  krytycznej wiedzy 
dotycz cej niesprawiedliwych i marginalizuj cych stosunków spo ecznych (zob. Pa-
rish 2008; Crisp 2002; Wendell 1996). W toku bada  respondentki zarówno zidenty-
Þ kowa y zarówno zarzuty, z jakimi si  mierz , jak i opisywa y sposoby radzenia so-
bie – rodzaj krytycznej reakcji oporu w odpowiedzi na niesprawiedliwe traktowanie.

1. Podwa anie prawa do podejmowania decyzji prokreacyjnych

Decyzyjno  kobiet z niepe nosprawno ciami w kwestii posiadania i liczby po-
tomstwa cz sto zostaje przej ta przez rodzin  lub opiekunów. Otoczenie spo eczne 
wysuwa dwa typy argumentów: po pierwsze wskazuje na negatywne konsekwencje 
ci y dla zdrowia i ycia badanych kobiet, po drugie powo uje si  równie  na nieli-
czenie si  przez nie z dobrem dziecka, które straci na tym, e urodzi si  jako potomek 
osoby niepe nosprawnej. Do wiadczenia respondentek pokazuj , e stygmatyzacja 
na tym polu zachodzi poprzez wysuwanie zarzutów o dziedziczno  dysfunkcji albo 
próby pokazania ryzyka pogorszenia rozwoju dziecka i jako ci jego ycia. 

A. Zarzut zwi zany z dziedziczno ci  niepe nosprawno ci

W trakcie warsztatów empowermentowych uczestniczki z grupy z niepe no-
sprawno ciami ruchowymi wyra nie sprzeciwia y si  funkcjonowaniu spo ecznych 
wyobra e  na temat prawdopodobie stwa przekazania wadliwych genów potom-
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stwu. W swoich wypowiedziach stara y si  pokaza  przede wszystkim, e nie ka dy 
typ niepe nosprawno ci jest dziedziczony. Co wi cej, zauwa a y, e prawdopodo-
bie stwo urodzenia dziecka z niepe nosprawno ci  wyst puje równie  w przypadku, 
gdy obydwoje rodziców s  w pe ni sprawni. Istotna linia argumentacji opiera a si  
tak e na przekonaniu, e to w a nie spo ecze stwo demonizuje niepe nosprawno , 
postrzegaj c j  wy cznie jako nieszcz cie i problem nie do rozwi zania, który naj-
lepiej „schowa ” w sferze prywatnej (Serkowska i Werenc 2013: 10, 14). 

Na bezzasadno  wysuwanych przez spo ecze stwo argumentów dotycz cych 
dziedziczno ci wskazywa y tak e kobiety z dysfunkcjami s uchu – w tej grupie zda-
rza o si  w ogóle zakwestionowanie odziedziczenia wady s uchu jako kwestii pro-
blematycznej. Cz  respondentek sprzeciwia a si  wr cz polityce lekarzy, którzy 
bezalternatywnie kwaliÞ kuj  dzieci z wadami s uchu urodzone w rodzinach osób 
G uchych do implantacji. Kobiety G uche podkre la y, e ich nies yszenie nie stano-
wi przeszkody w procesie wychowywania dzieci s ysz cych, poniewa  w przypadku 
dysfunkcji s uchu niepe nosprawno  przejawia si  jedynie w obszarze komunika-
cji, a kontakt z dzieckiem odbywa si  od pocz tku za pomoc  j zyka migowego. 
W przypadku dzieci G uchych, tym atwiej jest im wprowadzi  je w wiat i spo-
eczno  osób G uchych, któr  cz  z respondentek postrzega a jako odmienn , 

mniejszo ciow  rzeczywisto  spo eczno-kulturow , a nie stygm 3. 
Wi ksz , ni  w asna obawa o dziedziczno  dysfunkcji, przeszkod  do podej-

mowania decyzji prokreacyjnych okazuje si  natomiast nastawienie spo ecze stwa 
w odniesieniu do takiej mo liwo ci. Dlatego u cz ci respondentek negatywne na-
stawienie otoczenia spo ecznego skutkowa o zinternalizowaniem poczucia winy 
zwi zanej z przekazaniem „wadliwego genu” kolejnemu pokoleniu (Król i Migalska 
2013: 69–70). Jak przyznawa y rozmówczynie:

Wysz o na to, e ten niedos uch musia  by  u mnie wrodzony, ale nie znajd  nikogo w innym 

pokoleniu, bo nikt nie robi  bada . No i tak e wychodzi na to, e ja przekaza am ten s abszy gen 

dwójce tych m odszych dzieci. Tak, pierwsze po urodzeniu to czy s ysz , no bo ja si  ba am, e 

co  jest nie tak ze mn  (Anna).

Tak samo nauczyciele jak by am w szkole mówili, ze jak urodz  drugie dziecko to pierwsze 

dziecko mo e by  s ysz ce, ale drugie ju  na pewno b dzie G uche. A przecie  urodzi am dwójk  

s ysz cych dzieci i to nie jest zawsze prawda. Nie by o te  konß iktu adnego serologicznego, by o 

wszystko ok z moim m em. Tak e s ysz cy mieli dziwne wr cz my lenie na ten temat (Mariola). 

3 Wynika o to z tzw. podej cia kulturowego do niepe nosprawno ci s uchu, opartego na prze-
konaniu o swoisto ci funkcjonowania G uchy, ale tak e w pewnym sensie na docenieniu g uchoty, 
rozumianej jako pos ugiwanie si  odmiennymi od s ysz cych kana ami komunikacji i wytwarzanie 
odmiennych zwyczajów kulturowych oraz specyÞ cznych kodów, zw aszcza za  podej cie to pod-
kre la warto  j zyka migowego, jako serca kultury G uchych. Wi cej nt. podej cia kulturowego 
zob. mi dzy innymi: Król i Migalska 2013; Czajkowska-Kisil i Klimczewska 2007. Kobiety z nie-
pe nosprawno ci  s uchu w trakcie przeprowadzonych w toku bada  warsztatów wskazywa y na t  
perspektyw  jako w a ciwsz  w interpretowaniu ich sytuacji, tak e w odniesieniu do prawa do wy-
chowywania dzieci w kulturze mniejszo ciowej. Szczegó owe wyniki bada  znajduj  si  w raporcie 
z warsztatów: Zob. Czajkowska-Kisil i Dymowska 2013.
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Fa szywe postrzeganie kobiet (i w ogóle osób G uchych) z niepe nosprawno ci  
s uchu jako osób „ograniczonych komunikacyjnie” powoduje ponadto wykszta -
cenie prze wiadczenia o niemo no ci zapewnienia dziecku w a ciwej opieki, co 
skutkowa  ma jego gorszym czy pó niejszym w porównaniu do rówie ników roz-
wojem, zw aszcza w kwestiach nabywania kompetencji i umiej tno ci zwi zanych 
z porozumiewaniem si  (mowa oraz w a ciwe u ycie j zyka). Przekonanie owo 
w historiach badanych kobiet przek ada o si  na praktyk  przenoszenia g ównej 
odpowiedzialno ci rodzicielskiej na innych cz onków rodziny w celu zapewnie-
nia dzieciom prawid owego rozwoju, przy zak adaniu z góry, e niepe nospraw-
no  matki go uniemo liwi. Mo e to by  kwestia wyr czania i ci g ego nadzoru, 
wspó wychowywania, ale tak e po prostu oddawania dziecka cz onkom rodziny, 
np. dziadkom: 

Du o, du o ludzi, doktorów mówi, e je li rodzicom G uchym urodzi si  dziecko s ysz ce, 

to eby dziecko przekaza  do dziadków i ble ble, ale ono wtedy jest obce… . Du o lekarzy, 

pedagogów mówi, e je eli dziecko s ysz ce zostanie z G uchymi rodzicami, to w ogóle si  nie 

nauczy mówi  albo pó niej zacznie mówi . Nauczy si  ale pó niej, dlatego te , lepiej samemu 

wychowywa , bo nawet pó niej, ale nauczy si  mówi  […] Ja to widz  (Mariola).

B. Zarzut zwi zany z dobrem dziecka

Krzywdz ce zarówno matk , jak i dziecko, a wci  przywo ywane w relacjach 
naszych rozmówczy , sugestie zapewnienia alternatywnej opieki (wewn trz ro-
dziny) nie tylko stanowi  naruszenie ich praw, ale równie  powoduj  poczucie, 
i  posiadana przez kobiet  niepe nosprawno  ma stanowi  podstaw  jej auto-
deÞ nicji i ca kowicie zdeterminowa  jej umiej tno ci wychowawcze. Istniej ce, 
w opinii badanych kobiet, spo eczne za o enie, e kobieta z niepe nosprawno ci  
b dzie matk  niepe nowarto ciow , a deÞ cyty zwi zane z niepe nosprawno ci  
b d  negatywnie odbija  si  na rozwoju dzieci i ich yciowych mo liwo ciach, 
potwierdzaj  mi dzy innymi Richard Olsen i Michele Wates (2003: 16) wskazu-
j c, e tak e w literaturze dotycz cej rodzicielstwa osób z niepe nosprawno cia-
mi problem negatywnego wp ywu niepe nosprawno ci rodziców na jako  ycia 
i procesu rozwojowo-wychowawczego dzieci stanowi jeden z podstawowych wy-
miarów analiz.

Tymczasem istnieje jednak wiele przes anek by zakwestionowa  tego rodzaju 
jednokierunkowy wniosek. W do wiadczeniach badanych przez nas kobiet bardziej 
adekwatne by oby pos ugiwanie si  raczej wyja nieniami opieraj cymi si  na kon-
cepcji zysków i strat rozwojowych (developmental gains and loss) czy perspek-
tywy dodatkowych atutów (strenghts perspective), wynikaj cych z do wiadczania 
niepe nosprawno ci w relacji matka–dziecko (zob. Evans i de Souza 2008). Po-
zwalaj  one w bardziej ca o ciowy i wyczerpuj cy sposób zinterpretowa  znacze-
nie niepe nosprawno ci, która w codziennym do wiadczeniu wi e si  nie tylko 
z odczuwaniem dotkliwo ci ogranicze  i barier, ale równie  pozytywnych skut-
ków czy korzy ci wynikaj cych z mierzenia si  z niepe nosprawno ci  rodzica. 
Poprzez (wspólne) pokonywanie ogranicze  z ni  zwi zanych dzieci otrzymuj  
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specyÞ czny rodzaj wzmocnie  i wyposa ane s  w zasoby i umiej tno ci, jakich nie 
maj  mo liwo ci rozwin  rówie nicy wychowywani przez pe nosprawne kobiety. 
W przypadku dzieci osób G uchych kosztem okazuje si  na przyk ad do wiadczanie 
przez nie „wstydu ruchowego”, czyli poczucia bycia hiperwidocznym (por. Zit-
zelsberger 2005), zw aszcza w przestrzeni publicznej, w trakcie komunikowania 
si  z rodzicami w j zyku migowym czy te  uwarunkowana strukturalnym brakiem 
t umaczy j zyka migowego w instytucjach publicznych konieczno  wyst powania 
dzieci w roli t umaczy rodziców, tak e w sprawach dla nich skomplikowanych czy 
trudnych, np. w s dzie. Z drugiej strony, sama znajomo  j zyka migowego, dwu-
j zyczno  jest zasobem – na rynku pracy, ale te  jako wst p do odmiennego wiata 
komunikacyjnego, niedost pnego dla s ysz cej wi kszo ci spo ecze stwa. 

Ponadto dzieci matek z niepe nosprawno ciami cz sto bywaj  bardziej samo-
dzielne i niezale ne, sk onne do podejmowania wyzwa  i radzenia sobie w sytu-
acjach trudnych, stresowych czy wymagaj cych innowacyjnego podej cia, a tak e 
maj  w wy szym stopniu rozwini te kompetencje zwi zane z rozwojem spo ecz-
no-emocjonalnym takie jak wra liwo , wspó czucie, empatia itp. (por. Evans i de 
Souza 2008).

Zjawisko to obrazuje studium przypadku jednej z uczestniczek bada , matki 
dwójki synów, z których jeden wychowywany by  przez s ysz cych dziadków (do-
póki rodzice po kilku latach nie byli w stanie zacz  si  nim zajmowa  zdobywszy 
prac  i mieszkanie), a kolejny ju  od pocz tku przez G uchych rodziców. Cho  
rozmówczyni spotyka a si  z zarzutem, e nara a go na „upo ledzenie komuni-
kacyjne”, drugi syn nie tylko wietnie opanowa  oba j zyki, ale matka wskazuje 
na inne, dodatkowe korzy ci wynikaj ce z wychowywania si  w blisko ci wiata 
G uchych:

W a nie dlatego, e pierwszy syn wychowywa  si  z dziadkami s ysz cymi, on nie jest taki 

odwa ny. Natomiast drugi syn wychowywa  si  z nami, on jest taki odwa ny, on si  niczego nie 

boi. Jest taki przebojowy, nie ma problemów, szybko za atwia ró ne sprawy, pomaga i za atwia 

ró ne sprawy. A ten pierwszy taki wstydliwy, troch  le  i tak inaczej. Nie musia  si  stara . […] 

Dziecko s ysz ce mo e si  pó niej nauczy mówi , ale b dzie si  od pocz tku uczy o miga  i jest 

w a nie komunikacja z rodzicami, i to jest wa ne. A pierwszy nie mia , nie by o na pocz tku 

komunikacji z rodzicami, wa niejsi byli dziadkowie (Mariola).

Nie chodzi wi c o bagatelizowanie trudno ci, barier, ogranicze  i rzeczywistych 
kosztów, ale o zaprzeczanie powszechnym, negatywnym obrazom matek niepe -
nosprawnych jako niekompetentnych, niepe nowarto ciowych i nara aj cych swe 
dzieci na trudno ci rozwojowe, obni on  jako  ycia czy gorszy start. Do wiad-
czenia naszych respondentek wskazuj , e s  one w stanie by  pe nowarto ciowymi 
matkami, a rozpatrywanie ich macierzy stwa wy cznie jako kwestii problematycz-
nej jest niesprawiedliwe i niekompletne. Istniej  obszary, w których dzieci matek 
z niepe nosprawno ciami maj  szanse na rozwini cie innych, dodatkowych korzy ci 
rozwojowych w stosunku do ich rówie ników, a system spo eczny powinien w tej 
sytuacji oferowa  takie wsparcie, by te pozytywne aspekty wzmacnia , a przeciw-
dzia a  ograniczeniom i chroni  przed negatywnymi konsekwencjami.
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2. Podwa anie kompetencji rodzicielskich i opieku czych

Jedn  z centralnych osi analiz w ramach feminizmu i studiów nad niepe nospraw-
no ci  jest kategoria opieki4. Jak jednak wskazuje Nick Watson (Watson i in. 2004: 
332–340) zagadnienie to analizowane jest z odr bnych perspektyw przez badaczy 
i badaczki feministyczne, jak i tych/te z obszaru studiów nad niepe nosprawno ci , 
w szczególno ci zwi zanych z Independent Living Movement i ruchami emancypa-
cyjnymi. Podej cie feministyczne podkre la feminizacj  pracy opieku czej oraz jej 
„znaturalizowanie” jako kobiecej. Zdaniem przedstawicieli i przedstawicielek tego 
podej cia praca opieku cza, któr  zarówno bezp atnie, jak i odp atnie wykonuj  
g ównie kobiety, stanowi podwaliny pod ekonomiczne nierówno ci, prowadzi mi -
dzy innymi do podwójnego obowi zku pracy domowej i zarobkowej czy te  niskich 
p ac w sfeminizowanym sektorze pracy opieku czej. Z kolei w ramach studiów nad 
niepe nosprawno ci  zagadnienie opieki podejmowane jest przede wszystkim przez 
pryzmat osób, które potrzebuj  opieki czy wsparcia, a przez to s  cz sto infantyli-
zowane, pozbawiane podmiotowo ci, przedstawiane jako bierne obiekty pomocy. 
Obecnie w obydwu podej ciach d enia emancypacyjne s  jednak cz sto niewra -
liwe na fakt, e opieka nosi ze sob  potencja  nadwyr enia i wyzysku – zarówno 
osoby opiekuj cej si , jak i potrzebuj cej wsparcia oraz na mo liwo  czenia tych 
dwóch ról przez jedn  osob . W konsekwencji, kobiety z niepe nosprawno ciami 
jako osoby wype niaj ce funkcje opieku cze s  w a ciwie niewidoczne. Tym samym 
rola matek z niepe nosprawno ciami jest przemilczana, a istniej ce badania w kwe-
stii gender, opieki i niepe nosprawno ci dotycz  najcz ciej matek opiekuj cych si  
dzie mi z niepe nosprawno ciami, b d  opieki otrzymywanej przez osoby z niepe -
nosprawno ciami. Nasze badania pokazuj  jasno, e kobiety z niepe nosprawno cia-
mi pe ni  funkcje opieku cze wobec swoich rodziców, dzieci, partnerów, rodzin, s  
matkami, które radz  sobie z codziennymi trudno ciami. S  zatem osobami, które 
zarówno otrzymuj  opiek , jak i j  wiadcz  (w zale no ci od rodzaju i stopnia nie-
pe nosprawno ci). 

No ja tam dzieci swoich nie mam, ale tak jak mówi ; u siostry troje dzieci to w a ciwie ja 

wychowywa am. No tak e je eli chodzi o macierzy stwo; to mi si  wydaje, e je eli tylko jaka  

dziewczyna niepe nosprawna ma tam jakie ... nie koliduje jej to ze zdrowiem – czy co – to wy-

daje si , e to jest jak najbardziej normalna rzecz, a czemu nie? (Gabriela)

Przedstawione na pocz tku artyku u rozwa ania teoretyczne pokazuj , e specy-
Þ czna dialektyka opieki i kobieco ci prowadzi do budowania konstruktu kobieco ci 
na za o eniu o pe nieniu przez kobiety funkcji opieku czych. Zatem spo ecze stwo, 
które odmawia prawa do macierzy stwa kobietom z niepe nosprawno ciami, jedno-
cze nie pozbawia je poczucia pe nej spo ecznie zaakceptowanej kobieco ci. Jednak-
e, jak przyznaj  uczestniczki naszych bada , pe nienie funkcji opieku czych wi e 

si  zarówno z trudno ciami, jak i satysfakcj  z podejmowania opieki, spe nienia obo-

4 W emancypacyjnych studiach nad niepe nosprawno ci  d y si  w stron  zast powania s owa 
opieka – wsparciem lub asyst , które nie maj  tak paternalistycznego wyd wi ku. 
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wi zuj cego, nagradzanego wzorca kobieco ci. Analiza narracji uczestniczek bada  
pokazuje, e kobiety pe ni ce opiek  czuj  si  tym bardziej potrzebne i spe nione, jak 
równie  mog  wykaza  si  samodzielno ci  i odwdzi czy  si  najbli szym za trosk  
i pomoc w codziennym funkcjonowaniu (por. Lloyd 2001: 723). Z drugiej strony, 
procesy idealizacji macierzy stwa powoduj , e wymagania stawiane przez spo e-
cze stwo matkom s  wygórowane i osi gni cie wszystkich spo ecznych oczekiwa  
jest w a ciwie niemo liwe. Opisane wcze niej modele macierzy stwa w Polsce za-
k adaj , e matka ma by  zawsze przy dziecku, odpowiada w pe ni za jego rozwój, 
ma by  dla dziecka wsz dzie i w ka dej jego potrzebie, co jest podwalin  pod przy-
zwolenie na obwinianie matek w przypadku niemo no ci wype nienia postawionych 
wymaga  (por. Malacrida 2009). W przypadku kobiet z niepe nosprawno ciami ten 
idealny typ macierzy stwa wp ywa zarówno na podj cie decyzji o macierzy stwie, 
jak i ocen  pe nienia przez nie rzeczywistych funkcji opieku czych. Odpodmiotowie-
niu kobiet z niepe nosprawno ciami oraz braku uznania ich kompetencji zwi zanych 
z pe nieniem ról rodzicielskich sprzyja tabuizacja tematu ci y, prowadz c nierzadko 
do sytuacji, w której kobiety boj  si  w ogóle rozwa y  mo liwo  posiadania dziec-
ka. Powy sze problemy doskonale oddaj  wypowiedzi uczestniczek bada :

[...] mówi mi: „Nie no nie poradzisz sobie, jak z takim dzieckiem?” Ja sobie my l , e z wie-

loma rzeczami w swoim yciu mia am sobie nie poradzi  a sobie poradzi am […] Mam jakie  

takie swoje uczucia, e chcia abym spe ni  si  w tej roli i jako  siebie widz  w tej roli z jednej 

strony, ale boj  si  tego i podchodz  do tego z takim sceptycyzmem [...] (Karolina).

S  stereotypy, e kobieta nie da sobie rady, nie umie posprz ta , nie jest w stanie, czy nie 

umie. Nawet moja siostra tak s dzi, e ona sobie nie wyobra a, e ja mog  mie  dziecko i na 

pocz tku znajomo ci z moim m em ona nas chcia a rozdzieli , bo ona sobie nie wyobra a jak 

ja mam na studia i , i mama te . Ja mia am przez pó  roku piek o (Anna).

Przeprowadzone badania pokazuj , e zdaniem rozmówczy  w spo ecze stwie obec-
ne jest za o enie, e kobieta, która sama wymaga wsparcia, nie jest w stanie pe ni  
roli macierzy skiej. G ówn  obaw  wyra an  przez uczestniczki bada , a zw aszcza 
kobiety z niepe nosprawno ciami s uchu i ruchu, jest brak pomocy w zaopiekowaniu 
si  dzieckiem w pierwszych kilku latach ycia. Niezb dne jest dla nich negocjowa-
nie wsparcia najbli szych – rodziny, partnera:

Psychicznie tak zak adam [ e kobieta z niepe nosprawno ci  nie b dzie dobr  matk ], bo mi 

nie wolno nosi  tego dziecka. To nie jest ograniczenie kontaktu, bo mo esz to dziecko przytuli  

w ó ku czy kucaj c. Ale nie oszukujmy si , jak idziesz na spacer i dziecko chce na r czki, to mu-

sisz powiedzie  nie. Dla mnie to jest bardzo stresuj ce, ale mam tutaj du e wsparcie (Dagmara). 

Chcia abym [mie  dziecko], ale przez to, e nie ma kto pomóc, bo mi mama nie pomo e, bo 

pracuje, a poza tym nie mieszka ze mn . Wi c to jest nierealne na razie. A te  nie zarabiam a  

tyle, ebym mog a zatrudni  osob  na przychodne, e przychodzi rano i wychodzi po po udniu 

(Dagmara).

[...] czasami widzia am moich znajomych, które s  matkami, a s  niepe nosprawne i z tego 

co widzia am, to ca  opiek  nad tym dzieckiem przyjmuj  rodzice tej kobiety. O, mi nie o to 
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chodzi, tak nie chc . Chcia bym wiedzie , e mam dom i mam obok siebie tego cz owieka, na 

którego mog  liczy , nawet je li mia abym z tym dzieckiem jecha  do lekarza, to jakie  rozwi -

zanie bym znalaz a (Karolina). 

Funkcji macierzy skich nie mo na jednak zaw a  do wykonywania czynno ci 
praktycznych, w samym za o eniu macierzy stwa fundamentalne znaczenie odgry-
waj  rónie  komponenty emocjonalne i wychowawcze (Lloyd 2001: 9):

Wi c to nie te osoby stwarzaj  problem tylko otocznie. [...] A znam osoby z ró n  niepe no-

sprawno ci  […] A obawa, e kto  jest niepe nosprawny… Przecie  ka dy ma prawo do mi o ci, 

do mi o ci wi kszej, mniejszej, ka da istota, a dlatego zabrania , ustawowo zabrania ? Jest to 

bardzo krzywdz ce (El bieta). 

Adekwatn  perspektyw  zatem wydaje si  analizowanie macierzy stwa kobiet z nie-
pe nosprawno ciami w kategoriach wspó zale no ci (Lloyd 2001; Williams 2001). 
Trud zwi zany z wykonywaniem czynno ci opieku czych przy ograniczeniach wy-
nikaj cych z niepe nosprawno ci mo e, obok barier architektonicznych, dyskrymi-
nacji czy braku kwaliÞ kacji, powodowa  ograniczenia w ich dost pie do rynku pracy 
lub spychanie matek z niepe nosprawno ciami do prac na warunkach elastycznych, 
niepewnych i prekaryjnych. Podj cie decyzji o za o eniu rodziny i posiadaniu dzieci 
nierzadko wi c sprawia, e model „superkobiety” (Titkow 2007) staje si  nieosi gal-
ny dla kobiet z niepe nosprawno ciami:

Znaczy si  chcia abym [mie  dziecko]. Chcie  to bym chcia a, ale wiem jaka to jest ci ka 

praca, bo tak jak mówi  mia am do czynienia z trojgiem. To jest bardzo ci ka praca. Tak jak 

mówi  dla osoby na wózku, bo osoba niepe nosprawna wszystkie rzeczy, które robi, jak gdzie  

tam sprz tam ugotuj  czy co , to to zrobi . Ale to ode mnie wymaga wysi ku powiedzia abym 

mo e drugie tyle ni  osobie pe nosprawnej. Tak samo jest przy dziecku. To wymaga drugie tyle 

po wi cenia, ca ej tej pracy (Gabriela).

Tylko, e do tego rz du powinno traÞ  wi cej kobiet, jako  nas powinni podsumowa , bo 

cz owiek rodzi dzieci, wychowuje i te lata pracy nie s  liczone. Ka da matka, która wychowuje 

dzieci te  nie ma pieni ków, powinni da  tej matce jaki  pieni dze na wychowanie tego dziecka, 

przecie  dziecko wymaga, do 15 roku ycia wymaga. A teraz jest rok czasu. Niejedna matka jak 

ma doje d a  do pracy i p aci  niani to woli zrezygnowa  z pracy (Barbara).

Tak, dok adnie, m czyzna idzie do pracy i wraca do domu i mówi e jest zm czony, a kobie-

ta wraca z pracy i musi ugotowa  obiad, pozmywa , posprz ta , w mi dzyczasie wrzuci  pranie 

i jeszcze pój  na wywiadówk , bo z regu y to mamusie chodz . Czasami ponad si y, a nie jest to 

docenione i dziwi  si , e kobiety nie chc  dzieci rodzi , e ma y przyrost. No ale naprawd , za 

100 z  miesi cznie co pa stwo daje dla matki na dziecko, to jest w tej chwili jeden but, a gdzie 

reszta? (Barbara).

Problem ten obrazuje powstanie nowej sytuacji: poprzez na o enie na siebie kil-
ku czynników, a mianowicie p ci, niepe nosprawno ci i sytuacji ekonomicznej, roz-
mówczynie napotykaj  na utrudnienia w godzeniu swoich ról spo ecznych. Ma to 
szczególne znaczenie w kontek cie zachodz cych obecnie w Polsce przemian neoli-
beralnych. Karen Soldatic (2011) zwraca uwag  na oczywisto  i niepodwa alno  
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lokowania osób z niepe nosprawno ciami jako zajmuj cych w strukturze spo ecznej 
pozycje zmarginalizowane, do wiadczaj ce dyskryminacji i ubóstwa, czemu s u  
narz dzia podtrzymywania ich na takich pozycjach za pomoc  re imów zarz dzania 
czasem i przestrzeni  w systemach udzielania wsparcia osobom z niepe nosprawno-
ciami (Soldatic 2011: 413). Neoliberalne warunkowanie pozycji i statusu spo eczne-

go posiadaniem zdolno ci (ableism) czy mobilno ci, w sposób szczególny uwydat-
nia si  w sytuacji kobiet niepe nosprawnych b d cych matkami. Utrzymywanie osób 
z niepe nosprawno ciami (które w zwi zku z tym nale y ostatecznie zdeÞ niowa  
jako nie-zdolne; dis-abled) na pozycjach podporz dkowanych, nadanie im statusu 
beneÞ cjentów opieki, uzale nienie otrzymywania wsparcia od mo liwo ci kontro-
lowania i zarz dzania ich czasem i przestrzeni , a tak e okre lania (a cz sto prze-
kre lania) ich yciowych mo liwo ci, stoi w opozycji do ich do wiadcze  i potrzeb. 
Historie uczestniczek bada  wyra nie wskazuj  na bariery strukturalne na rynku 
pracy oraz stereotyp bezradnej i niekompetentnej kobiety z niepe nosprawno ciami 
jako najwa niejsze czynniki prowadz ce do ich wykluczenia. Trudno ci Þ nansowe, 
z jakimi musz  si  zmaga  uczestniczki bada , cz sto nie s  wynikiem ich indy-
widualnej decyzji o wycofaniu z rynku pracy, braku aktywizmu czy autonomii, ale 
s  konsekwencj  braku mo liwo ci podj cia sta ego zatrudniania. Na to podwójne 
wykluczenie kobiet z niepe nosprawno ciami nak ada si  brak wsparcia ze strony 
systemu wiadcze  spo ecznych, który nie rozpoznaje ich potrzeb. Prowadzi to do 
sytuacji, w których kobiety z niepe nosprawno ciami zmagaj  si  z zaspokojeniem 
podstawowych potrzeb rodziny:

Du o rzeczy musz  sobie za atwi  sama, ksi ki zamawiam dla R. przez telefon i na obni ki 

musz  czeka , ebym co  mog a kupi , bo ja mam 800 z  renciny i wszystko musz  z tego zap a-

ci , gaz, pr d, wod  (Dorota).

Z jednej strony zatem matki z niepe nosprawno ciami w obliczu licznych struk-
turalnych i spo eczno-kulturowych barier i ogranicze  oraz braku wsparcia ze strony 
systemu wiadcze  spo ecznych, który nie rozpoznaje ich potrzeb, nie mog  pozwo-
li  sobie na pozostawanie biernymi i bezradnymi. Z drugiej strony, nie mog  okaza  
si  zbyt sprawne, zbyt wykwaliÞ kowane, radzi  sobie zbyt dobrze, poniewa  jak 
zwracaj  uwag  Susan Parish, Sandra Magaña i Shawn Cassiman (2008), które ba-
da y sytuacj  kobiet z niepe nosprawno ciami o niskich dochodach w USA, „system 
jest zainteresowany tym, by utrzyma  je blisko dna” (2008: 56). Powy sza analiza 
jest ekonomiczn  przes ank  do tego, aby kobiety z niepe nosprawno ciami nie pe -
ni y funkcji macierzy skich, poniewa  Þ nansowo nie poradz  sobie z utrzymaniem 
dziecka. 

Zako czenie 

Podstawowe za o enie teoretyczne wy aniaj ce si  z analizy sytuacji kobiet 
z niepe nosprawno ciami jako matek wi e si  z ich subwersyjno ci  dla syste-
mów normatywnych zwi zanych z reprodukowaniem spo ecznych norm dotycz -
cych zarówno kategorii gender, jak i niepe nosprawno ci. W konsekwencji, macie-



EWELINA CIAPUTA, AGNIESZKA KRÓL, ALEKSANDRA MIGALSKA I MARTA WARAT220

rzy stwo kobiet z niepe nosprawno ciami wymaga zdj cia „podwójnego gorsetu” 
opresyjno ci systemu wobec nich, zmagania si  z podwójnym przemilczeniem 
i prze amywaniem tabuizacji. Jak zwraca jednak uwag  wiele badaczek (Frohma-
der i Meekosha 2010; Wendell 1996), jest to nie problem podwójnego wyklucze-
nia, „dwóch warstw marginalizacji, które mo na podda  analizie aby nast pnie je 
zdj ” (Frohmader i Meekosha 2010: 2). Jest to splot, w sk ad którego wchodzi 
wiele innych czynników – wymiarów to samo ci i charakterystyk kontekstu (cz -
sto b d c konsekwencj  statusu kobiety z niepe nosprawno ci ), które nak adaj  
si  w postaci kolejnych obszarów nara enia na marginalizacj , zwi zanych z obni-
onym statusem spo eczno-ekonomicznym, pochodzeniem spo ecznym i miejscem 

zamieszkania, wykszta ceniem, wiekiem itp. Przeprowadzone przez nas badania 
dostarczaj  egzempliÞ kacji opisanych powy ej kwestii, ods aniaj c przed nami 
mechanizmy dyskryminacji krzy owej kobiet z niepe nosprawno ciami w Ma-
opolsce, które wp ywaj  na podejmowane przez nie decyzje prokreacyjne oraz 

sposób realizacji roli matki. Jak starano pokaza  si  w artykule, ich sytuacja mo e 
zosta  zrozumiana tylko poprzez spojrzenie na ró ne kategorie kszta tuj ce ich 
to samo  i odniesienie ich zarówno do kontekstu kulturowego, obecnych w spo-
ecze stwie modeli macierzy stwa i stereotypów na o onych na kobiety z niepe -

nosprawno ciami, jak równie  poprzez umieszczenie ich w konkretnym kontek cie 
instytucjonalnym. 

Analiza narracji kobiet z niepe nosprawno ciami uzupe nia dotychczasowe za-
gadnienia podejmowane przez ruch feministyczny o kwestie prawa do bycia rodzi-
cem. Zaproponowane przez Susan Wendell (1996) intersekcjonalne podej cie do nie-
pe nosprawno ci kobiet pozwala uchwyci  sytuacj  kobiet z niepe nosprawno ciami 
bez wpadania w pu apk  uniwersalizowania do wiadczenia w spo ecznym modelu 
niepe nosprawno ci. W kontek cie macierzy stwa kobiet z niepe nosprawno ciami 
podej cie to umo liwi o dostrze enie specyÞ ki problemów, z którymi musz  si  
zmierzy  kobiety z niepe nosprawno ci  ruchu, s uchu i wzroku. Cho  ich do wiad-
czenia, odnosz ce si  do kwestii prokreacji i macierzy stwa mo na uj  za pomoc  
uniwersalnych kategorii braku akceptacji macierzy stwa kobiet z niepe nosprawno-
ciami, nieprzygotowania infrastrukturalnego i instytucjonalnego (zdrowotnego, so-

cjalnego) oraz l ku i obaw kobiet przed zaj ciem w ci  i posiadaniem potomstwa, 
to zakres i rodzaj napotykanych problemów wyznaczany jest przez rodzaj niepe no-
sprawno ci, wiek oraz miejsce zamieszkania. To, co jednak uwypukla si  w naszych 
badaniach, to przekonanie, e macierzy stwo dla kobiet z niepe nosprawno ciami 
nie tylko jest mo liwe, ale mo e by  tak e ród em spe nienia osobistego, rado ci, 
satysfakcji i poczucia w asnej warto ci. Konieczna jest jednak demitologizacja ob-
razu matki z niepe nosprawno ci  oraz obaw zwi zanych z mo liwo ciami prokre-
acyjnymi i zagro eniem zdrowia przysz ych dzieci.
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Motherhood of Women With Vision or Hearing Impairments 

and Physical Disabilities 

Summary

The article presents the problem of motherhood of women with disabilities understood both 
as an individual experience and as a social construct. Based on biographical interviews and on the 
workshop material the authors indicate the most important factors in the sphere of reproductive 
rights of women with vision and hearing impairments as well as physical disabilities. The article 
discusses tabuization of sexuality, barriers of access to gynecological care, lack of adequate 
sexual education as well as frequently negative assessment of the ability to perform as a mother, 
dilemmas regarding the possibility of genetically transmitting the disability and providing the 
child with appropriate care. The impact of socioeconomic conditions on the possibility to 
perform the role of a mother is also demonstrated. The text concludes with a tentative answer to 
the question regarding a new model of motherhood of women with disabilities. 

Key words: motherhood; disability; reproductive and sexual rights; biographic interviews; 
workshop.


