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W KIERUNKU NOWEJ TO SAMO CI – OSOBY 

NIEPE NOSPRAWNE W DRODZE KU EMANCYPACJI

Wspó czesne spo ecze stwo zmienia si  pod wp ywem nowych technologii medialnych 

i informatycznych, co wywo uje kryzys legitymizacji sensu i funkcji instytucji, które by y 

dotychczas podstaw  jego funkcjonowania. Towarzyszy temu rozpad tradycyjnych wspólnot 

typowych dla spo ecze stwa przemys owego. Procesy te wp ywaj  na funkcjonowanie osób 

niepe nosprawnych. Powstaj ce dzi  dzi ki Internetowi wspólnoty wirtualne, zbieraj ce ludzi 

zmagaj cych si  z podobnymi problemami, chc cych uzyska  pomoc, rad  i wsparcie, poma-

gaj  agodzi  skutki kryzysu instytucji oraz atroÞ i dotychczasowych wspólnot. W ich ramach 

tworzy si  nowa to samo  osób niepe nosprawnych, która mo e przybiera  form  oporu 

wobec dominuj cego modelu my lenia o niepe nosprawno ci i stanowi  przestrze  swoiste-

go sprzeciwu wobec praktyk dyskryminacji i wykluczenia ze spo ecze stwa. Mo e równie  

ewoluowa  w kierunku emancypacji.

Zasadniczym celem artyku u jest rekonstrukcja typów to samo ci osób niepe nospraw-

nych, które s  budowane w ramach realizowanych w sieci wspólnot i inicjatyw, przeprowa-

dzona na wywiadach swobodnych z 51 osobami niepe nosprawnymi, które podejmuj  aktyw-

ne dzia ania w Internecie na rzecz swojego rodowiska. 

G ówne poj cia: niepe nosprawno ; to samo ; wspólnoty wirtualne; aktywno  spo-

eczna; zmiana spo eczna.

 

Przemiany to samo ci osób niepe nosprawnych

Wspó cze nie zmiana spo eczna dokonuje si  pod wp ywem nowych technologii 

informatycznych i medialnych. W jej wyniku powstaje spo ecze stwo sieci, oparte 

na istniej cej infrastrukturze sieci medialnych i spo ecznych, które kszta tuj  jego 

organizacj  na wszystkich poziomach od jednostkowego do spo ecznego (Van Dijk 

2010: 36). Zachodz ce zmiany obejmuj  swym zasi giem wszystkie dotychczas ist-

niej ce instytucje i organizacje. Ulegaj  one wykorzenieniu z obowi zuj cych dot d 

wzorców i praktyk (Giddens 2008: 15). W wyniku os abienia znaczenia pa stwa na-

rodowego, le ce u jego podstaw ideologie polityczne i zorganizowane wokó  niego 

instytucje spo ecze stwa obywatelskiego prze ywaj  kryzys i w coraz mniejszym 

stopniu s  zdolne odnosi  si  do warto ci i problemów codziennych wi kszo ci spo-

ecze stwa. Nak ada si  na to zakwestionowanie patriarchatu i rozpad rodziny trady-

cyjnej, który spowodowa  zak ócenie bezpiecze stwa osobistego i zdezorganizowa  
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sekwencj  przekazywania kodów kulturowych z pokolenia na pokolenie. Dopro-

wadzi o to do rozpadu to samo ci, która dot d by a podzielana w ramach ca ego 

spo ecze stwa przemys owego (Castells 2008: 379–380). 

Wynika to z zale no ci pomi dzy zachodz cymi zmianami dokonuj cymi si  na 

poziomie instytucjonalnym, które zwykle znajduj  bezpo rednie prze o enie na ycie 

jednostek i, co za tym idzie, ich to samo  (Giddens 2006: 6). W rezultacie w spo e-

cze stwie transformuj cym w kierunku postindustrialnym jednostki znalaz y si  w sy-

tuacji strukturalnej schizofrenii, polegaj cej na rozdarciu pomi dzy tym, kim jednost-

ka jest, albo chce by  i miejscem wyznaczanym jej przez system spo eczny (Castells 

2007: 20–21). W obliczu destrukturalizacji organizacji i delegitymizacji tradycyjnych 

instytucji, poszukiwanie w asnej, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej to samo ci 

sta o si  g ównym ród em sensu dla jednostki (Castells 2008: 21). To samo  jest tu 

rozumiana jako proces reß eksyjny, w wyniku którego jednostki, na podstawie samo-

poznania i samozrozumienia, w toku swojego ycia konstruuj  siebie (Giddens 2006: 

105). Najpro ciej mo na to samo  okre li  jako to, jak ludzie postrzegaj  samych sie-

bie i co ma dla nich znaczenie (Giddens 2004: 736). To samo  powstaje na podstawie 

pewnego atrybutu kulturowego lub powi zanego zbioru atrybutów kulturowych, które 

jednostka uznaje za wa niejsze od innych (Castells 2008: 22). 

Do rozpadu to samo ci legitymizuj cej i poszukiwania nowej to samo ci przy-

czynia si  równie  rozpadanie si  wspólnot, które stanowi y podstaw  organizacji 

spo ecznej i przestrze  aktywno ci jednostek w spo ecze stwie przemys owym. 

Wspólnoty te opiera y si  na g stych, wielowymiarowych interakcjach i tradycyj-

nych wi ziach, natomiast dzi  zast puj  je niewielkie grupy reprezentuj ce rozma-

ite, coraz bardziej wyspecjalizowane to samo ci, które zorganizowane s  na rozpro-

szonych, jednoaspektowych interakcjach. Prowadzi to do powstawania „wspólnot 

prywatnych”, ma ych wyspecjalizowanych grup, które s  odpowiedzi  na wi ksz  

p ynno  naszego ycia (Putnam 2008: 309–310). W wyniku tych procesów w no-

woczesnych spo ecze stwach to samo  podlega ci g ym przekszta ceniom, które 

przebiegaj  w reß eksyjnym procesie, w ramach którego przemianie osobistej to-

warzyszy spo eczna. Nie mo na ich rozdzieli , s  one bowiem ze sob  wzajemnie 

splecione (Giddens 2006: 47). 

Zjawiska te dotycz  równie  osób niepe nosprawnych, poniewa  zachodz ce 

wspó cze nie przemiany sprawiaj , i  zasadniczo zmienia si  ich pozycja spo eczna. 

Dzi  to samo  podzielana przez wszystkich, która deÞ niowa a dot d miejsce i rol  

osób niepe nosprawnych w spo ecze stwie, przestaje by  aktualna. W spo ecze -

stwie przemys owym osoby niepe nosprawne by y obj te opiek  pa stwa i instytucji 

opieraj cych si  na zasadach solidarno ci spo ecznej, które dzi  w dobie oddziele-

nia polityki reprezentacji od interwencji, prywatyzacji agencji publicznych i krytyce 

pa stwa opieku czego nie s  w stanie wype ni  swojej funkcji (Castells 2008: 379). 

Wymaga to od niepe nosprawnych zmiany to samo ci i zbudowania nowej polity-

ki ycia, w toku reß eksyjnych procesów, co pozwoli na emancypacj  tej kategorii 

spo ecznej, dot d deÞ niowanej w sposób narzucony przez natur  lub tradycj  (Gid-

dens 2001: 23). Polityka ycia wi e si  z autonomicznym dzia aniem jednostek 

i powstaje w wyniku zmian zachodz cych w yciu spo ecznym w skali lokalnej 
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i globalnej. Polityka emancypacji oznacza zniwelowanie nierówno ci i powstanie 

takiej organizacji ycia zbiorowego, w której jednostka ma wolno  i niezale no  

dzia ania w ramach ycia spo ecznego, ograniczon  tylko konieczno ci  poszano-

wania zobowi za  wobec zbiorowo ci i innych jednostek. Wymaga to wyzwolenia 

z niezmienno ci tradycji i obyczaju (por. Giddens 2006: 291–293). 

W odniesieniu do osób niepe nosprawnych w ramach reß eksyjnego projektu to -

samo ci i powstawania nowej polityki ycia konieczne jest wyj cie poza tradycyjny 

model my lenia o niepe nosprawno ci, który zosta  ukszta towany w dobie spo e-

cze stwa przemys owego. W jego ramach niepe nosprawno  deÞ niowana jest przez 

pryzmat problemu medycznego i indywidualnego niedostosowania do ycia w spo-

ecze stwie (por. Goodley 2011: 6–7). Emancypacja b dzie polega a tu na zmianie 

deÞ niowania niepe nosprawno ci i zast pienia obecnej, now  spo eczn  deÞ nicj . 

Upatruje ona róde  wykluczenia spo ecznego nie tylko w ograniczeniach funkcjo-

nalnych osób niepe nosprawnych, ale przede wszystkim w barierach Þ zycznych 

i kulturowych, które nie pozwalaj  osobom niepe nosprawnym uczestniczy  w pe ni 

w yciu spo ecznym. Model ten nie neguje spojrzenia na osob  niepe nosprawn  

z perspektywy jej potrzeb medycznych czy rehabilitacyjnych, jednak nie koncentruje 

si  na jej ograniczeniach Þ zycznych, ale na udzieleniu wsparciu w celu wyelimino-

wania przeszkód, które uniemo liwiaj  jej w czenie si  do spo ecze stwa (Barnes 

2012: 223). Takie spojrzenie na niepe nosprawno  wymaga podejmowania dzia a  

w kierunku likwidacji barier w yciu gospodarczym, politycznym i kulturalnym, co 

pozwoli na pe ne uczestnictwo osób niepe nosprawnych w spo ecze stwie (Olivier 

i Barnes 2012: 12). 

Skutki kryzysu instytucji pomagaj  równie  za agodzi  powstaj ce dzi  wspól-

noty o samopomocowym charakterze, które zbieraj  ludzi z podobnymi problemami, 

w zbli onej sytuacji yciowej, chc cych uzyska  w ich ramach pomoc, rad  i wspar-

cie. We wspó czesnych spo ecze stwach nie wszystkie wi zi ulegaj  rozbiciu i nie 

ka dy typ organizacji traci cz onków, temu trendowi nie ulegaj  ma e grupy spotka-

niowe, grupy wsparcia i samopomocowe, a tak e pozostaj ce na przeciwleg ym bie-

gunie ze wzgl du na wielko , poziom sformalizowania i zakres prywatno ci wiel-

kie ruchy spo eczne XX wieku, takie jak ruch praw obywatelskich, ruchy kobiece, 

ruchy gejów i lesbijek, wy amuj  si  z niego równie  wspólnoty wirtualne (Putnam 

2008: 250–251). Ma e grupy o charakterze samopomocowym oraz ruchy spo eczne 

s  zdolne do podejmowania dzia a  w odniesieniu do tych kwestii, które s  wa ne 

dla spo ecze stwa. Pozwalaj  one na zainicjowanie debaty publicznej wokó  pro-

blemów, które dot d by y w niej nieobecne. W tej przestrzeni podwa ane mog  by  

dotychczas obowi zuj ce deÞ nicje oraz tradycyjne praktyki i dzia ania spo eczne 

z nich wynikaj ce, które wcze niej nie by y przedmiotem dyskusji (Giddens 2001: 

25–26). W tej perspektywie istotne znaczenie maj  zw aszcza organizacje samopo-

mocowe, pomagaj  one bowiem prze ama  izolacj  spo eczn  jednostek, przenosz c 

na forum wspólnotowe problemy, z którymi dot d radzi y sobie same. Pozwala to 

przekszta ci  ich prywatne sprawy w problemy spo eczne (Putnam 2008: 255). 

Wspó cze nie nowe technologie medialne i informatyczne pozwalaj  na powsta-

wanie i funkcjonowanie ma ych grup samopomocowych w przestrzeni wirtualnej, 
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w ramach których realizuje si  obecnie znaczna cz  dzia a  podejmowanych przez 

jednostki. Tworz  one sieci, które wyrastaj  z poziomu jednostkowych kontaktów 

i nabieraj  spo ecznego znaczenia w toku budowania i podtrzymywania komunikacji 

w ich ramach. Stanowi  wi c przestrze , gdzie tworz  si  powi zania spo eczne po-

wstaj ce w sieci wzajemnych zobowi za  (por. Putnam 2008: 36–37). Sieci te two-

rz  pole tworz cych si  wspólnot wirtualnych, które stanowi  uzupe nienie wspólnot 

rzeczywistych, ulegaj cych dzi  os abieniu w wyniku dokonuj cej si  dezintegracji 

wspólnot rodzinnych, s siedzkich, pracowniczych i stowarzyszeniowych (van Dijk 

2010: 232). Daje to przestrze , w której rodzi si  nowy typ kulturowej wspólnoty 

(Castells 2008: 73) i powstaje nowa polityka ycia osób niepe nosprawnych. 

W ramach tych procesów dokonuje si  redeÞ nicja to samo ci osób niepe no-

sprawnych oparta na poczuciu istnienia wspólnych interesów i potrzebie walki o sa-

mostanowienie i mo liwo  samodeÞ niowania swojej pozycji i roli w spo ecze -

stwie (Barnes i Mercer 2013: 2). W wyniku rosn cej zdolno ci aktorów spo ecznych 

do konstruowania systemu wiedzy oraz narz dzi, które pozwalaj  na interwencj  

w proces w asnego funkcjonowania realizuje si  proces samotworzenia si  spo e-

cze stwa (Tourine 2010: 20). Takiego charakteru zaczynaj  nabiera  dzi  dzia ania 

osób niepe nosprawnych, podejmuj cych aktywno  na rzecz swojego rodowiska 

i wykorzystuj cych narz dzia, jakie daj  im nowe media i technologie informatycz-

ne. Ich dzia ania o charakterze protestu nie dotycz  dzi  tylko sfery ekonomicznej, 

zdecydowanie przemieszczaj  si  one do sfery kulturowej, przy jednoczesnej prywa-

tyzacji problemów spo ecznych (Buechler 2008: 165). 

Spogl daj c na dzia alno  osób niepe nosprawnych mo na zauwa y , e kszta -

tuj  si  w tym rodowisku dwie modelowe to samo ci. Z jednej strony mo na za-

uwa y , e osoby niepe nosprawne podobnie, jak inne rodowiska, które s  styg-

matyzowane, buduj  to samo  opart  na sprzeciwie wobec marginalizuj cego je 

spo ecze stwa. Takie podej cie bazuje na ukazywaniu osób niepe nosprawnych jako 

uciskanej mniejszo ci. Wyrasta ono w tych rodowiskach z poczucia zajmowania 

w ramach spo ecze stwa pozycji, postrzeganych jako gorsze (Shakespeare 1996: 

97). Podobne zjawisko mo na zauwa y  w odniesieniu do kategorii spo ecznych, 

takich jak geje i lesbijki czy rastafarianie, które w odpowiedzi na poczucie wy-

alienowania spo ecznego tworz  w asne polityki ycia, pozostaj ce w opozycji do 

tych powszechnie przyjmowanych (Barnes 2003: 2). Tworz  oni to samo  oporu 

opartym na w asnym systemie warto ci i norm kulturowych, które zapewniaj  im 

indywidualne i zbiorowe mechanizmy obrony przeciwko wykluczeniu i pozwalaj  

na wypracowanie swoistych strategii przetrwania w obliczu dyskryminacji. Ten typ 

to samo ci powstaje przez realizowanie potrzeby oporu zbiorowego wobec odczu-

wanej nierówno ci w traktowaniu, wynikaj cej z jasno zdeÞ niowanych przez spo-

ecze stwo róde , które tkwi  w historii, biologii lub geograÞ i (Castells 2008: 23). 

Ten rodzaj to samo ci nie pozwala na emancypacj . Raczej jest on nastawiony na 

przetrwanie w przestrzeni zbudowanej polityki ycia. W jej ramach nie podejmuje 

si  bowiem adnych dzia a  w kierunku wywalczenia lub wynegocjowania realiza-

cji swoich specyÞ cznych interesów. Jednak ta to samo  w niektórych wypadkach 

mo e wychodzi  poza zbudowane sza ce oporu. Wtedy opiera si  nie na tradycyj-
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nych warto ciach, które chce obroni  w zmieniaj cym si  spo ecze stwie, ale na ich 

zmianie. Tak  drog  przeby y np. ruchy kobiece, które pocz tkowo tworzy y swoj  

autonomi  dzi ki wspólnotowemu oporowi, a  do czasu, gdy sta y si  na tyle silne, 

by zakwestionowa  istniej cy porz dek spo eczny (Castells 2008: 380–381), Prze-

by y one drog  od to samo ci oporu do to samo ci projektu. 

To samo  projektu to drugi modelowy typ to samo ci, który nie jest tak popu-

larny, jak to samo  oporu, jednak odgrywa niezwykle wa n  role, stanowi bowiem 

nie tyle kolektywny sprzeciw wobec odczuwanej opresji ze strony spo ecze stwa, 

ale nastawiony na walk  o redeÞ nicj  pozycji i ról przypisywanych osobom niepe -

nosprawnym. Dzia ania takie b d  budowa  now  to samo  niepe nosprawno ci 

w ramach kultury wi kszo ci, daj c zmiany norm i warto ci le cych u jej pod-

staw. Aktorzy spo eczni tworz cy j  podejmuj  samodzielnie dzia ania wykorzy-

stuj c dost pne im normy, warto ci i inne kulturowe uwarunkowania, aby dokona  

transformacji ca ej struktury spo ecznej poprzez podejmowanie aktywno ci w prze-

strzeni publicznej i spo ecznej, maj cej na celu przedeÞ niowanie obrazu i miejsca 

osób niepe nosprawnych w spo ecze stwie (Castel 2008: 24). 

Taki typ to samo ci tworzony jest przez podmioty historyczne, czyli aktorów, 

którzy gotowi s  podj  dzia ania maj ce na celu tworzenie lub przekszta cenie orga-

nizacji spo ecznej w procesie opartym na kreatywno ci, która mo e mie  swoje ró-

d a w wiedzy, kulturze lub akumulacji do wiadcze  i zdecydowanie wychodzi poza 

projekty indywidualne, realizowane wy cznie w celu zdeÞ niowania siebie przez 

pryzmat w asnej kreatywno ci w ramach dzia a  spo ecznych (Touraine 2010: 33). 

Podstawowym celem tej to samo ci jest bowiem budowanie projektu nowego ycia, 

w ramach którego dokona si  przedeÞ niowanie ca o ciowe pozycji osób niepe no-

sprawnych, które spowoduje zmiany w spo ecznym postrzeganiu tej kategorii osób. 

To samo  ta mo e wyrasta  z oporu i zmierza  w kierunku transformacji ca ej 

organizacji spo ecznej – aby dokona  zmiany ca ej struktury spo ecznej od ekono-

mii poprzez polityk  spo eczn  po kwestie seksualno ci i osobowo ci – na której 

historycznie oparte jest spo ecze stwo, tak jak si  to sta o w odniesieniu do spo e-

cze stwa postpatriarchalnego, które dzi ki projektowi to samo ci kobiet, doprowa-

dzi o do wyzwolenia z tego tradycyjnego modelu m czyzn, dzieci i same kobiety 

(Castels 2008: 25). Tak  drog , jak  ju  pokona y ruchy kobiece, musi dzi  pój  te  

dzia alno  osób niepe nosprawnych, aby osi gn  emancypacj  i zapewni  praw-

dziw  zmian  systemu spo ecznego (Shakespeare 2013: 12). W praktyce oznacza to 

podj cie dzia a , które w konsekwencji doprowadz  do zakwestionowania porz d-

ku spo ecznego i stworzenia nowego projektu to samo ci osób niepe nosprawnych, 

umo liwiaj cego im budowanie polityk ycia, które pozwol  decydowa  o sobie, 

wyzwalaj c z ogranicze  narzucanych przez natur  czy tradycj . 

W odniesieniu do sytuacji osób niepe nosprawnych w Polsce jest to szczególnie 

istotne, bowiem, jak pokazuj  badania, syndrom wykluczenia spo ecznego prowa-

dzi do silnego uzale nienia osób niepe nosprawnych od pomocy ze strony pa stwa, 

co powoduje umacnianie si  w tym rodowisku postaw roszczeniowych wobec in-

stytucji pa stwowych (G ciarz, Ostrowska i Pa ków 2008: 8). W obliczu kryzysu 

to samo ci legitymizuj cej i zachodz cych zmian spo ecznych, mo e to pog bia  



MARIA STOJKOW I DOROTA UCHOWSKA158

coraz bardziej poczucie wykluczenia spo ecznego, st d wa ne jest ukazanie potrzeby 

reß eksyjnego tworzenia w asnej to samo ci i zmieniania polityki spo ecznej w kie-

runku wzmacniania postaw nastawionych na samorealizacj  umo liwiaj cych fak-

tyczn  emancypacj  tego rodowiska.

Od lat siedemdziesi tych XX wieku osoby niepe nosprawne podejmuj  dzia a-

nia maj ce na celu przede wszystkim przeciwdzia anie wykluczeniu i dyskryminacji 

w spo ecze stwie. Wpisuj  si  tym w projekt to samo ci, który jest podzielany przez 

inne kategorie spo eczne, mi dzy innymi mniejszo ci seksualne, etniczne i rasowe. 

Znajduj  one reprezentacj  w ramach ruchu walcz cego o równe prawa (Shakespe-

are 1993: 249). Podejmowane przez ten czas dzia ania zaowocowa y zmian  systemu 

prawnego w kierunku postulowanym przez aktywne rodowiska dzia aczy niepe no-

sprawnych, pozwoli y te  na wypracowanie ca o ciowej to samo ci projektu osób 

niepe nosprawnych, skonstruowanej na indywidualizmie, wolno ci wyboru oraz 

zwi kszeniu znaczenia samopomocy w ramach tworzonych wspólnot i spo eczno-

ci. Ruch o równe prawa okre li  te  kierunki zmian systemu polityki spo ecznej, 

który powinien dzi  zosta  zdecentralizowany i sprywatyzowany, aby mniejsz  rol  

odgrywa o w nim pa stwo, a wi ksz  prywatni przedsi biorcy oraz by instytucje 

pomocowe dzia a y na zasadach rynkowej konkurencji, co powinno podnie  jako  

wiadczonych przez nie us ug. Nadal jednak te postulaty pozostaj  ideami i nie s  

realizowane w komercyjnym wiecie, jednak ich istnienie wskazuje na powstawa-

nie to samo ci projektu osób niepe nosprawnych, zdolnego do wskazania po da-

nych kierunków zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania polityki spo ecznej 

(French i Swan 2012: 33–34). 

Zdolno  tego rodowiska do samoorganizowania si , która przybiera form  np. 

protestów ulicznych, sprawia, e osoby niepe nosprawne s  zauwa ane w spo ecze -

stwie, a ich dzia ania maj  szans  przebi  si  do debaty publicznej. W rezultacie 

pozwala to na zmian  stereotypowego postrzegania osób niepe nosprawnych w spo-

ecze stwie, bowiem przekszta ca ich jednostkowe problemy, z którymi dot d zma-

gali si  w izolacji, w problemy spo eczne (Shakespeare 1993: 263). W konsekwencji 

dzia alno  taka umo liwia zmian  deÞ niowania niepe nosprawno ci i postrzegania 

osób niepe nosprawnych poprzez stereotypy ukszta towane dotychczasow  to sa-

mo ci  legitymizuj c , opart  na indywidualno-medycznym modelu deÞ niowania 

niepe nosprawno ci.

W Polsce w przestrzeni publicznej niewiele mo na dzi  wskaza  przejawów bu-

dowania to samo ci oporu lub projektu przez rodowisko osób niepe nosprawnych. 

Takie formy dzia a  s  widoczne w Internecie, gdzie powstaj  fora, blogi i proÞ le 

na portalach spo eczno ciowych, skupiaj ce osoby maj ce podobne problemy. Tam 

dokonuje si  budowanie to samo ci osób niepe nosprawnych, poniewa  nowe media 

odgrywaj  wa n  rol  w nag a nianiu dzia alno ci i budowaniu ruchu osób niepe -

nosprawnych, a co za tym idzie – daj  mo liwo ci kreowania to samo ci projektu 

w tym rodowisku. Wynika to z mo liwo ci kontrolowania przez organizacje osób 

niepe nosprawnych tre ci umieszczanych na ogólnodost pnych portalach lub kana-

ach, które mog  same dla siebie tworzy  w przestrzeni Internetu (Zames Fleischer 

i Zames 2011: 232). 
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Dodatkowo wzmacniane jest to przez zasi g tego medium, pozwala ono istnie  

tym ruchom w skali globalnej. Ma to du e znaczenie dla Polski, w której po II wojnie 

wiatowej w wyniku zmian politycznych i ustrojowych system pomocy spo ecznej 

skupi  si  wy cznie w r kach pa stwa. Od 1960 roku podmiotem odpowiedzialnym 

za jej realizacj  by o utworzone Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo ecznej. W tym 

okresie pomoc spo eczn  traktowano przede wszystkim jako dzia ania na rzecz osób 

b d cych w potrzebie ze wzgl du na z y stan zdrowia, wiek lub niepe nosprawno  

(Krzyszkowski 2005: 54–57; Grewi ski 2011: 10). Pojawiaj ce si  w tym czasie na 

wiecie, pod wp ywem dzia a  podejmowanych przez niepe nosprawnych aktywi-

stów, nowe modele my lenia o niepe nosprawno ci nie wp ywa y w aden sposób 

na zmian  postrzegania niepe nosprawno ci w naszym kraju. Internet umo liwi  dy-

fuzj  tych wzorów i ich upowszechnienie, gdy w Polsce w wyniku transformacji 

ustrojowej zmieni a si  sytuacja polityczna, pozwoli o to na wyrównanie tych deÞ -

cytów i da o szans  odrobi  polskim niepe nosprawnym zapó nienia w tym zakresie 

umo liwiaj c ich w czenie si  do tych organizacji oraz podejmowanie podobnych 

dzia a  w naszym kraju. 

Metoda badawcza

Przedstawione tu badania stanowi  prezentacj  cz ci wyników uzyskanych 

w ramach grantu: „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepe nosprawnych 

w Polsce do nowego modelu polityki spo ecznej wobec niepe nosprawno ci”1. Za-

sadniczy cel artyku u stanowi odtworzenie istniej cych w przestrzeni Internetu typów 

to samo ci osób niepe nosprawnych. Zostan  one zrekonstruowane na podstawie 51 

wywiadów swobodnych z osobami niepe nosprawnymi aktywnymi spo ecznie i po-

dejmuj cymi w Internecie dzia ania ukierunkowane na swoje rodowisko. 

Dobór próby badawczej mia  charakter celowy i dodatkowo zosta  poprzedzony 

obserwacj  Internetu, skoncentrowan  na znalezieniu najbardziej widocznych prze-

jawów aktywno ci osób niepe nosprawnych, nast pnie do ich twórców adresowano 

pro b  o udzia  w badaniu. Obserwacja by a prowadzona od grudnia 2012 do lutego 

2013 roku. Pierwszy etap dwutygodniowy obj  przeszukiwanie zasobów Internetu 

wyszukiwarkami: google, yahoo, bing oraz wyszukiwark  portalu spo eczno cio-

wego facebook. Wpisywano s owo klucz: „niepe nosprawn”. W ród wy wietlonych 

wyników wybierano te, które dotyczy y osób niepe nosprawnych i starano si  po-

przez ich analiz  dotrze  do informacji o autorze. Te proÞ le, fora, moderacje na 

forach, strony WWW, blogi, które by y tworzone przez osoby niepe nosprawne przy-

najmniej przez rok, obserwowano przez 2,5 miesi ca. Zwracano uwag  na cz sto  

wpisów, za minimalny poziom aktywno ci przyj to pojawianie si  nowych wpisów, 

dotycz cych ró nych kwestii przynajmniej raz w tygodniu, w ca ym analizowanym 

okresie. Obserwowano te  poziom reakcji na pojawiaj ce si  tre ci w formie odpo-

wiedzi na nie. Za o ono, e tylko te formy aktywno ci w Internecie, które buduj  

1 Realizowanego na Wydziale Humanistycznym AGH pod kierunkiem prof. Barbary G ciarz 

w latach 2012–2014. 
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wspólnot , zostan  poddane badaniu, tak wi c nie w czono do próby tych, w któ-

rych komentarze innych u ytkowników pojawia y si  rzadziej ni  raz na 5 poruszo-

nych w tków.

Do badanych docierano te  metod  kuli niegowej, dzi ki wywiadom poznawano 

inicjatywy cenione w tym rodowisku oraz ich twórców. W rezultacie przeprowa-

dzono wywiady z 10 osobami z niepe nosprawno ci  wzroku, 10 z niepe nospraw-

no ci  s uchu, 10 z niepe nosprawno ci  ruchu, 11 osób mia o niepe nosprawno  

sprz on , kolejne 7 osób mia o niepe nosprawno  wynikaj c  z chorób neurolo-

gicznych, natomiast 3 mia y inne rodzaje niepe nosprawno ci, zwi zane z choro-

bami metabolicznymi i psychicznymi. Dzi ki takiemu doborowi chciano unikn  

nadreprezentacji w próbie osób z jednym typem niepe nosprawno ci, co mog oby 

zak óci  wnioskowanie. Do próby wybierano osoby aktywne w Internecie, maj ce 

okre lony rodzaj niepe nosprawno ci. Natomiast ich miejsce zamieszkania, wiek, 

p e  i wykszta cenie nie stanowi o istotnego elementu przy doborze i nie ró nico-

wa o próby.

Wywiad mia  charakter wywiadu swobodnego, by  prowadzony wed ug sche-

matu. Znaczna cz  wywiadów zosta a przeprowadzona przez komunikator inter-

netowy Skype, który jest dost pny dla wszystkich u ytkowników, bez wzgl du na 

stopie  i rodzaj ich niepe nosprawno ci. W przypadku osób nies ysz cych pos u ono 

si  mo liwo ci , jak  daje ten komunikator i przeprowadzono wywiad poprzez chat 

(pismo), to pozwoli o na bezpo redni  komunikacj  z respondentem, bez po rednic-

twa osób trzecich. 

Dla pe nego poznania niepe nosprawnego internauty wywiad mia  konstrukcj  

segmentow , sk ada  si  z trzech bloków. Pierwszy z nich mia  charakter wprowadza-

j cy i obejmowa  pytania o typ i rodzaj niepe nosprawno ci oraz ocen  swojego stanu 

zdrowia i stopnia zale no ci od innych. Dzi ki temu chciano odtworzy  subiektywne 

odczuwanie poziomu niepe nosprawno ci i jej rodzaju. Kolejne pytania dotyczy y 

powodów i celów, w jakich respondent wykorzystuje Internet oraz jego opinii na 

temat tego, jak mo e on by  wykorzystywany przez inne osoby niepe nosprawne. 

Kolejna cz  po wi cona by a pytaniom o korzystanie z Internetu w odniesieniu do 

sfery: osobistej, rodzinnej, medycznej, edukacyjnej, zawodowej, pozazawodowej, ak-

tywno ci politycznej i spo ecznej oraz w przestrzeni spo ecznej. Da o to obraz aktyw-

no ci badanych w Internecie i pozwoli o odtworzy  ich opini  na temat mo liwo ci, 

jakie sie  mo e da  osobom niepe nosprawnym. Trzeci  cz , podstawow  z punktu 

widzenia celu naszych bada , stanowi y pytania o powody aktywno ci responden-

tów na rzecz swojego rodowiska, które s  przez nich podejmowane i realizowane 

w Internecie oraz o ocen  reprezentowania interesów osób niepe nosprawnych we 

wspó czesnym spo ecze stwie przez podmioty polityki spo ecznej na szczeblu cen-

tralnym, samorz dowym i w trzecim sektorze. Pytano te  o opinie na temat pozycji, 

jaka jest przypisywana dzi  osobom niepe nosprawnym w spo ecze stwie i o ocen  

systemu pomocy i polityki spo ecznej wspó cze nie w Polsce oraz role poszczegól-

nych podmiotów politycznych i instytucji w ich kszta towaniu. Ta cz  wywiadu 

pos u y a do odtworzenia to samo ci osób niepe nosprawnych powstaj cych w prze-

strzeni Internetu, na jej podstawie odtworzono, jak widz  siebie i swoj  dzia alno  
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osoby niepe nosprawne i co dla nich jest istotne w konstruowaniu samych siebie dzi , 

w perspektywie jednostkowej, ale i zbiorowej. Pozwoli o to odpowiedzie  na pytanie, 

w jakim kierunku zmienia si  dzi  to samo  osób niepe nosprawnych oraz zrekon-

struowa  to samo ci osób, które funkcjonuj  w sieci.

To samo ci osób niepe nosprawnych aktywnych na rzecz 

swojego rodowiska w Internecie

Analizie zostan  poddane dwa typy to samo ci osób niepe nosprawnych, to -

samo  oporu i to samo  projektu. Pierwszy z nich charakterystyczny jest dla 

wi kszej cz ci badanych. aden z wymienionych typów to samo ci nie wyst puje 

w czystej postaci, mo na jednak zauwa y  ich dominuj ce cechy w wypowiedziach 

badanych. Wi kszo  z nich analizuj c swoj  sytuacj  yciow  akcentuje aspekt po-

mocy i zmian w systemie spo ecznym – ten fakt jest znacz cy, poniewa  jest on jed-

nym ze wska ników wyst powania to samo ci oporu. T  potrzeb  pomocy i zaspo-

kojenia w asnych potrzeb badani okre laj  ró norodnie. Podkre laj , i  interesy osób 

niepe nosprawnych s  cz sto zaspokajane, gdy  istnieje wiele podmiotów maj cych 

temu s u y , jednak osobn  kwesti  pozostaje fakt, i  

to bardziej dbanie wci  o kwestie materialne, a niewiele jest programów stypendialnych 

umo liwiaj cych realizacje np. hobby. 

Badani, którzy nie byli usatysfakcjonowani poziomem zaspokojenia potrzeb 

osób niepe nosprawnych, zwracali przede wszystkim uwag  na fakt, i  wynika to 

z ma ej atencji samych zainteresowanych niestety, […] ale te  z bardzo ma ej wiadomo ci 

w spo ecze stwie i czasami nawet z wrogo ci w spo ecze stwie, 

co wskazuje równie  na poczucie bycia kategori  stygmatyzowan . 

Analizuj c system wspierania osób niepe nosprawnych wi kszo  badanych 

podkre la kwestie Þ nansowania programów pomocowych. Zwracali uwag  na brak 

skuteczno ci dzia a  instytucji do tego powo anych, jednak jest to wed ug nich cecha 

nie tylko instytucji pa stwowych, ale ogólnie instytucji pomocowych w spo ecze -

stwie polskim. Badani w wywiadach podkre laj  niewydolno  systemu i niesku-

teczno  jego praktyk np. w rozdziale rodków Þ nansowych. Wed ug badanych pie-

ni dze wydawane s  nieefektywnie, cz sto marnotrawione i nie traÞ aj  w r ce osób, 

które tego wsparcia najbardziej potrzebuj . Dodatkowo, mimo pomocy organizacji 

trzeciego sektora, cz sto o pomoc materialn  zainteresowani musz  walczy  sami. 

Obrazuj  to s owa jednego z badanych: 

fundacje pomagaj  pod warunkiem, e sobie cz owiek sam uzbiera pieni ki. Czyli ja te  

zbieram sobie pieni ki sam z 1% i te pieni dze wp ywaj  tylko raz w roku. A urz d skarbowy 

przesy a te pieni dze na konto fundacji, tak gdzie  w okolicach wrze nia. 

Bardzo wyra nie w ród badanych wida  potrzeb  korzystania ze wzorów zagra-

nicznych, które sprawdzaj  si  znacznie lepiej. Obrazuj  to s owa jednego z bada-
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nych, który oceniaj c system pomocy osobom niepe nosprawnym w Polsce zauwa a, 

i  

brak dostatecznej pomocy ze strony pa stwa jest widoczny go ym okiem […] A jak temu 

podo a ? Wybra  si  za granic  i zobaczy , jak to si  robi. Bo przecie  tam si  udaje.

Przede wszystkim badani zwracaj  uwag  na potrzeb  zmian w ca ym systemie 

i zwrócenie uwagi na skomplikowanie struktur biurokratycznych, jest tu widoczna 

konieczno  przemiany systemu, ale nadal obecne jest patrzenie na niepe nospraw-

no  przez pryzmat pomocy, jaka powinna by  udzielona, czyli uproszczenie proce-

dur, elastyczno  instytucji itp. Nawet najlepiej funkcjonuj ce fundacje nie s  w sta-

nie zapewni  pe nych rodków na pomoc konkretnej jednostce. Badani podkre laj  

potrzeb  nieustannego poszukiwania pomocy. Wytwarzaj  oni swoje indywidualne 

strategie przetrwania – cho  ka dy typ niepe nosprawno ci ma inne indywidualne 

ograniczenia, to dzia aj c razem staj  si  si . Taki typ widzenia niepe nosprawno ci 

dominuje w wypowiedziach badanych. Dodatkowo mo na zauwa y  w wypowie-

dziach badanych, i  ich dzia ania o charakterze oporu czy protestu nie s  ju  dzi  

tylko i wy cznie skoncentrowane na kwestiach ekonomicznych. Wyra nie w niech 

wida  pewn  prywatyzacj  problemów. Badani wyst puj  we wspólnej sprawie, np. 

w sprawie doÞ nansowa  sprz tu przez PFRON i konieczno  zakupu odpowiednie-

go oprogramowania (np. Windows, a nie Apple), podkre laj c, i  taki wybór wyma-

ga najcz ciej pó niejszej pomocy osób sprawnych, poniewa  wi e si  z koniecz-

no ci  dostosowywania go np. dla osób niewidomych. W wypowiedziach badanych 

wyra nie zarysowuje si  potrzeba dzia ania w obronie wspólnych interesów – mi -

dzy innymi wysy ania raportów dla Windows czy PFRON. 

Istnieje wiele cia  kolegialnych, maj cych dzia a  na rzecz osób niepe nospraw-

nych, które jednak nie maj  wystarczaj cych uprawnie , by rzeczywi cie jak  

zmian  wprowadzi . Najcz ciej s  to jednostki doradcze, których dzia anie polega 

tylko i wy cznie na opiniowaniu projektów lub tworzeniu w asnych, brak im jed-

nak wyra nych kompetencji do narzucania w asnych pomys ów lub poddawania ich 

pod g osowanie. Takim przyk adem s  chocia by wspominane w kilku wywiadach 

powiatowe rady spo eczne ds. osób niepe nosprawnych. Jednak jak podkre laj  sami 

zainteresowani 

to jest tylko taka rola doradcza przy prezydencie miasta, nic nie obliguje pó niej urz dników 

do dzia ania na podstawie tych naszych rekomendacji […] Je li wymy liliby my co  zupe nie 

innego, a u atwiaj cego ycie osobom niepe nosprawnym to nie ma adnego mechanizmu, który 

pó niej by zmusza  same urz dy do podejmowania tych dzia a . 

Cho  cz sto brak tym instytucjom kompetencji do wprowadzania zmian, jest to 

na pewno forma walki z marginalizacj  osób niepe nosprawnych i ich nierównym 

traktowaniem, zatem wed ug badanych ma pozytywny wymiar. W przypadku to sa-

mo ci oporu kwesti  podstawow  s  potrzeba wsparcia i ochrony. W wielu wypo-

wiedziach badanych te kwestie pojawiaj  si  podczas wywiadów niezwykle cz sto:

chodzi o to, e te przepisy w jaki  sposób nas chroni y. eby nie mo na nas by o w a nie tak 

wykorzystywa , jak np. pracodawcy nas wykorzystuj .
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Badani wskazuj , i  ich walka z marginalizacj  przede wszystkim powinna doty-

czy  udzia u w debacie publicznej osób niepe nosprawnych, które na razie s  w niej 

zupe nie nieobecne, a debata zupe nie nie dotyczy ich spraw yciowych. Jak pod-

kre laj  badani

tylko dzia ania podejmowane przez osoby niepe nosprawne i ich walka o dost p do swoich 

praw, wyszukiwanie mo liwo ci, programów pozwalaj  co  zmieni . 

Na brak mo liwo ci dzia ania osób niepe nosprawnych zwracano uwag  podczas 

wielu wywiadów. Cech  charakterystyczn  jest brak sprawnego lobby dzia aj cego 

na rzecz osób niepe nosprawnych. Badani podkre lali, i  rodowisko osób niepe no-

sprawnych nie ma takiej si y przebicia jak inne grupy np. górnicy, którzy

wezm  stare opony i b d  je pali  pod urz dem. I wtedy si  bardziej przestrasz  rz dz cy 

tych dzia a  takich nieformalnych i jest jaka  forma nacisku. 

Badani podkre laj , i  w swym dzia aniu próbuj  wykorzystywa  narz dzia, jakie 

s  dzi  dost pne dla nich, czyli np. media, g ównie spo eczno ciowe, tak by budo-

wa  kolektywny sprzeciw wobec ró nych form marginalizacji i wykluczenia. Badani 

podkre laj , i  niezwykle istotne jest dzi  wykorzystanie narz dzi, jakie daj  nam 

media elektroniczne. 

Jak przyznaj  niektórzy, jest w a ciwie tylko jedna forma, czyli wywalczona ja-

ki  czas temu wi ksza dost pno  do urn wyborczych […] konkretna si a nacisku, 

je li rodowiska osób niepe nosprawnych jest w Polsce te kilka procent to wraz z ich 

rodzinami, przyjació mi, znajomymi dalszymi, którzy s  jako  wprowadzeni w te 

problemy. No to si  robi do  spory elektorat. Jednak jak sami przyznaj , podobnie 

jak inne kategorie spo eczne, zdecydowanie za rzadko korzystaj  z tego narz dzia 

wywierania presji na rz dz cych. Wielu badanych wskazuje, i  cenne rozwi zania ju  

istniej , natomiast upatruj  szansy na zaanga owanie polityczne osób niepe nospraw-

nych i na zaistnienie kwestii dla nich istotnych, np. dzi ki obecno ci na poziomie 

lokalnym polityków posiadaj cych niepe nosprawno ci (niepe nosprawny radny albo 

urz dnik), tak by sprawy, którymi si  zajmuje, zna  z autopsji, a dodatkowo mia -

by szans  promowa  idee aktywno ci politycznej osób niepe nosprawnych, gdy  jak 

podkre laj  badani, dzi  ewidentnie brak takich wzorców. 

Takie dzia ania wp yn yby pozytywnie na rozwój systemu wsparcia osób nie-

pe nosprawnych. Dodatkowo, jak podkre laj  badani, istnieje problem reprezentacji 

osób niepe nosprawnych. Wyra nie obrazuj  to s owa jednego z badanych 

rodowiska, które nas reprezentuj  dawno o nas zapomnia y, a z drugiej strony sami niepe -

nosprawni nie mówi  jednym g osem i nie potraÞ  wywrze  na… Po prostu krótko mówi c te 

rodowiska zmieni , znaczy te w adze pozmienia , które nas reprezentuj .

Wielu badanych widzi konieczno  przekszta cenia struktury instytucjonalnej, 

tak by powsta y jednostki wspomagaj ce osoby niepe nosprawne poza obszarami 

miejskimi. Tak  potrzeb  wyrównania szans równie  w grupie osób niepe nospraw-

nych widz  badani niezale nie od typu to samo ci, jaki reprezentuj . Potrzebne s
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jakie  takie organy, które by si  zajmowa y osobami niepe nosprawnymi na prowincjach, na 

tych ma ych miejscowo ciach, przecie  taka osoba z Koziej Wólki ona jest w kropce po prostu, 

bo ona nie ma nic. Ona jest na asce rodziny i ona nie ma adnej wietlicy, eby gdzie  pój  

[…] wi c eby tych ludzi w jaki  sposób zrzeszano, w jaki  sposób si  nimi interesowano, dbano 

o ich potrzeby, eby te osoby nie by y pozostawione tak samym sobie. 

Badani zwracali uwag , i  podstaw  jest wzajemna pomoc osób znajduj cych si  

w podobnej sytuacji. Nie tylko rodziny, która zazwyczaj obejmuje opiek  osoby 

niepe nosprawne, ale równie  pomoc osób niepe nosprawnych innym osobom znaj-

duj cym si  w podobnym po o eniu, rozumiej cych ich sytuacj  i wi ce si  z ni  

ograniczenia, emocje i sposoby radzenia sobie. 

W obliczu niewydolno ci systemu, odczuwanej stygmatyzacji oraz dzi ki wyra-

anemu sprzeciwowi wobec bycia marginalizowanymi osoby niepe nosprawne przyj-

muj  ró norodne strategie, których celem jest poprawa ich sytuacji yciowej. Dzi ki 

nowemu typowi to samo ci zaczynaj  kszta towa  zbiorowe mechanizmy obronne 

przeciwko wykluczeniu. Cech  charakterystyczn  to samo ci oporu jest wypraco-

wywanie w asnych strategii w obliczu dyskryminacji spo ecznej. Takimi strategiami 

mo e by  tworzenie sieci samopomocy i wspó pracy mi dzy niepe nosprawnymi 

oraz budowanie wspólnoty. Dla wi kszo ci badanych istotne by y kwestie samopo-

mocy jako nowego modelu, który we wspó czesnym wiecie z dominacj  mediów 

elektronicznych jest w stanie zmieni  sytuacj  osób niepe nosprawnych w stopniu 

znacznie wi kszym ni  tradycyjne mechanizmy pomocowe, zwi zane z konkret-

nymi instytucjami. Jak podkre lali badani, zw aszcza wykorzystanie forów, proÞ li 

na portalach spo eczno ciowych, takich jak Facebook czy Twitter, stron interneto-

wych czy blogów, mo e przyczyni  si  do tworzenia kana ów pomocy i wymiany 

informacji mi dzy osobami zainteresowanymi. Badani wskazuj  niejednokrotnie, i  

wykorzystanie takich miejsc pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanych tre ci, 

a jednocze nie pozwala odnale  kogo , kto oferuje pomoc, której badany szuka lub 

odwrotnie, pozwala na kontakt z kim , kto potrzebuje pomocy, jak  badany mo e 

zaoferowa . Dzi ki temu tworzy si  miejsce dla swoistej gie dy i wymiany, która 

zyskuje na popularno ci w ród osób niepe nosprawnych. Badani podkre laj , i  nie 

chodzi tylko o wymian  sprz tu rehabilitacyjnego, której dokonuj  mi dzy sob  nie-

pe nosprawni internauci, co jest niezwykle istotne, ale równie  wspó cze nie badani 

zwracaj  uwag  na wymian  i dost p do informacji oraz, co nie mniej wa ne, na 

mo liwo  uzyskania wsparcia. To powoduje stopniow  emancypacj  osób niepe -

nosprawnych, które tworz  swoist  sie , gdzie ka da z osób mo e szuka  pomocy, 

a ta któr  otrzymuje, mo e by  znacznie bardziej dostosowana do jej indywidual-

nych potrzeb, ni  gdyby pochodzi a od instytucji do tego powo anych. 

Jedn  z form pomocy jest wykorzystanie serwisów spo eczno ciowych do pro-

mowania i przesy ania pró b o pomoc lub wsparcie. Ten schemat pomocy obrazuje 

wypowied  jednego z badanych:

Wysy a em apele z pro b  o pomoc. To koledzy pomagali – jakby te apele dalej przesy ali 

po prostu. Czy na Naszej Klasie, na Facebooku, portalach innych. W taki sposób te  si  teraz 

odwdzi czam innym osobom. 
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Taki sposób wykorzystania nowych mediów jest dzi  powszechny i to on buduje 

wspólnot  ludzi wzajemnie si  wspieraj cych. Z drugiej strony badani przyznawali, 

i  dzi  w dobie dominacji Internetu, mo liwo  niesienia i zdobywania pomocy 

wesz a na zupe nie nieznany do tej pory poziom. Przestrze  forów, portali, blogów 

czy stron stanowi dzi  wielk  tablic  og oszeniow , gdzie mo e nast pi  wymiana 

mi dzy osobami, które w przestrzeni rzeczywistej nie mia yby mo liwo ci si  spo-

tka . To powoduje powstanie niezwykle szerokiego kr gu osób, które w wymianie 

mog  uczestniczy , zatem ka dy staje si  potencjalnym biorc  lub dawc  pomocy, 

a pomoc jest dzi  ch tniej poszukiwana w ród osób zmagaj cych si  z podobnymi 

problemami ni  w ród przedstawicieli instytucji. Badani okre laj c sposoby i ramy 

pomocy odwo ywali si  do budowania poczucia wspólnoty i przynale no ci do spo-

eczno ci osób niepe nosprawnych. Z jednej strony wskazywali na inicjatywy t  

wspólnot  cementuj ce, z drugiej strony pokazywali pomys y, które chcieliby zre-

alizowa , ale ze wzgl du na brak umiej tno ci jeszcze nie mog . Jeden z badanych 

przyznaje, i  

integruje rodowisko osób niepe nosprawnych, które chc  dzia a  i to jest fajne, ja traÞ am 

na wiele inicjatyw w ten sposób, e ludzie wchodz  na mojego bloga, bardzo im si  podoba to, 

co robi , nawi zuj  ze mn  kontakt i nagle ja odkrywam, e oni te  dzia aj  lokalnie na rzecz 

tych rzeczy i si  od siebie wzajemnie uczymy. 

Dodatkowo osoby, które poszukuj  informacji na temat niepe nosprawnych, te  

mog  do nich dotrze  za po rednictwem Internetu. Zatem wspó czesne technologie 

s  wed ug badanych tym, co daje najwi ksz  nadziej  na zaistnienie daleko id cych 

zmian spo ecznych. 

Kolejn  strategi , na któr  wskazuj  badani, jest potrzeba stworzenia centrów 

dystrybucji informacji, np. w formie portalu, gdzie mo na by by o zdoby  infor-

macje na temat mo liwo ci uzyskania pomocy w konkretnym regionie. W wielu 

wywiadach pojawi  si  postulat tworzenia miejsca w przestrzeni Internetu, gdzie 

znalaz yby si  podstawowe informacje dotycz ce planowanych i realizowanych pro-

jektów, zw aszcza dotycz cych spo eczno ci lokalnej, dzia a  pomocowych i akty-

wizuj cych osoby niepe nosprawne. Niejednokrotnie podkre lano brak wiadomo ci 

w rodowisku osób niepe nosprawnych istniej cych ju  mo liwo ci. Co ciekawe, 

w wypowiedziach wielu badanych potrzeba centralizacji pojawia si , co mo e suge-

rowa  problemy z dotarciem do informacji, która jak badani przyznaj , jest cz sto 

w wielu miejscach, tak i  osoba niepe nosprawna musi surfowa  po wielu stronach 

internetowych i skontaktowa  si  z wieloma instytucjami, zanim otrzyma konkretn  

odpowied . Dlatego wielu badanych wskazuje na konieczno  dzielenia si  takimi 

informacjami na forach, stronach i portalach spo eczno ciowych przez te osoby, któ-

re ju  tak  drog  przesz y. 

Dodatkowo nowe media stanowi  dzi  przestrze , gdzie osoby niepe nosprawne 

mog  wyrazi  swój sprzeciw wobec marginalizacji i nierównemu traktowaniu. Bar-

dzo cz sto protest przenosi si  dzi  w a nie do Internetu, gdzie podpisywanie listów 

protestacyjnych i zrzeszanie si  w grupy niezadowolenia przybiera skal  do tej pory 

nieznan . Jak przyznaj  badani, niestety nie wszystkie te inicjatywy przedostaj  si  
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nast pnie do debaty publicznej, jednak dzi ki nim ro nie wiadomo  i niepe no-

sprawnych, i du ych cz ci spo ecze stwa, korzystaj cych z Internetu. 

Zdziwienie badanych budzi natomiast brak reakcji ze strony zainteresowanych, 

gdy podejmowane s  dzia ania bezpo rednio uderzaj ce w ich interesy. Przyk ad 

takiego stanowiska sugeruje wypowied  jednego z badanych, który stwierdza, i  

co ciekawe ta zmiana na gorsze [podniesienie op at za ksi ki w j zyku breilla] nie wywo-

a a fali protestów niewidomych […]. Nie dotar y do mnie adne informacje, by kto  rozpocz  

jaki  ogólnopolski protest, mimo e zmieniono na niekorzy  zasady doÞ nansowania.

Drugi typ to samo ci, który wyra nie zarysowuje si  w trakcie bada , to to sa-

mo  projektu. Jednak nale y zauwa y , i  taka postawa w ród badanych jest rzad-

sza i niewielu badanych w pe ni mo emy uto sami  w a nie z reprezentowaniem 

takiego typu. Jednak wyra nie wida , i  u cz ci z nich taki typ my lenia o niepe no-

sprawno ci zaczyna odgrywa  istotn  rol . Badani, których postaw  mo na okre li  

jako to samo  projektu, zwracaj  uwag  na konieczno  samodzielnego zdeÞ nio-

wania swej roli w spo ecze stwie i odej cie od narzuconego sposobu postrzegania tej 

spo eczno ci przez pryzmat ogranicze , akcentuj  potrzeb  w asnej aktywno ci, nie-

zale nie od posiadanych niepe nosprawno ci. Ta redeÞ nicja roli jest silnie zwi zana 

z kszta towaniem nowego wizerunku osób niepe nosprawnych, równie  z potrzeb  

przemiany mentalno ci w tej kategorii. Aktywizacja innych osób niepe nosprawnych 

stanowi istotny punkt dzia a  badanych. Podkre laj  oni równie  konieczno  walki 

z syndromem roszczeniowo ci tej konkretnej grupy spo ecznej. Jedna z badanych 

przyznaje, i

nie czuje si  pokrzywdzona jako . Ale wiem, e ludzie korzystaj cy z renty czy dodatków 

socjalnych narzekaj  na ich wysoko . Ale […] jak im si  nie podoba, mog  i  do pracy i zre-

zygnowa  z tych „napiwków” od pa stwa.

W pojawiaj cej si  to samo ci projektu wiadomo  barier i potrzeba rewizji 

systemu jest wzbogacana przez konieczno  w asnego indywidualnego dzia ania. 

Podczas wywiadów wyra nie zarysowuje si  postawa, sugeruj ca wiadomo  w a-

snych ogranicze , wiadomo  ogranicze  instytucjonalnych i potrzeba dzia ania. 

Zw aszcza wyra nie wida  potrzeb  obecno ci kwestii zwi zanych z niepe nospraw-

no ci  w debacie publicznej, np. w sprawie protestów, które s  organizowane przez 

osoby niepe nosprawne. Pojawiaj  si  sformu owania

ja sobie zdaj  spraw  ze swoich upo ledze  czy ogranicze  i wiem, czego mog  oczekiwa  

od tych instytucji, czyli na niewiele. Bo zawsze jest to, e nie ma na nic pieni dzy, wi c nie mam 

takiego parcia, eby tam szuka  czego . 

W cz ci wywiadów pojawia si  tendencja do w asnego poszukiwania mo liwo-

ci rozwi zania problemów spo ecznych i dzielenia si  w asnym do wiadczeniem 

w obliczu niewydolno ci systemu. Jest to zwi zane z aktywnym wyszukiwaniem 

informacji, jej rozprzestrzenianiem, poszukiwaniem rozwi za , równie  promocj  

tych rozwi za , które dost pne s  poza granicami Polski – badani podkre laj , i  
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promuj  pewne rozwi zania, dobre praktyki, które znaj  z innych krajów, ale rów-

nie  wyszukuj  konkretnych pomys ów, np. na forach czy portalach spo eczno cio-

wych, gdzie inni dziel  si  swymi spostrze eniami. 

Zmiana wizerunku osób niepe nosprawnych i stosunku spo ecze stwa do tej kon-

kretnej grupy jest podstaw  wielu kampanii spo ecznych. Jednak du a cz  z nich 

jest przez aktywne osoby niepe nosprawne oceniane negatywnie. Obrazuj  to s owa 

jednej z badanych

ja nie lubi  tych wszystkich kampanii na rzecz niepe nosprawnych, mnie po prostu 95% 

z nich wkurza i uwa am, e jest to wyrzucanie pieni dzy w b oto. 

Aby zmieni  postrzeganie ról osób niepe nosprawnych, a tym samym zmieni  

nastawienie spo ecze stwa

o wiele wi cej by da o zamieszczenie bohatera niepe nosprawnego w jakim  Þ lmie czy 

udzia  jego w programie takim jak, nie wiem, Kuba Wojewódzki […], bo mamy celebrytów 

i znane osoby niepe nosprawne, a nie ma ich w programach. 

Wed ug badanych takie dzia ania by yby znacznie bardziej skuteczne ni  kampa-

nie spo eczne. Badani wskazuj  inicjatywy, które przedostaj  si  do mediów tra-

dycyjnych i wchodz  do dyskursu spo ecznego, np. wybory miss na wózku czy 

komercyjne kampanie reklamowe z udzia em wokalistki Varius Manx – Moniki 

Kuszy skiej – reklama rajstop eksponuj ca nogi wokalistki je d cej na wózku. 

Takie dzia ania s  uznawane przez badanych za zdecydowanie bardziej skuteczne 

ni  istniej ce reklamy spo eczne. Obrazuj  to wyra nie s owa jednej z badanych 

ja nie zapomn  momentu jak w 2003 roku by a taka potworna kampania, i by  taki inwalida, 

po prostu obrzydliwy inwalida na bilbordach i ja po prostu nie chcia am by  z tym kojarzona. 

Medialna obecno  osób niepe nosprawnych jest cz sto determinowana przez 

negatywne zdarzenia. Pojawiaj  si  oni w kontek cie konß iktu czy potrzeby po-

mocy, osobistej tragedii. Dlatego badani widzieli potrzeb  tworzenia w asnych lo-

kalnych oddolnych mediów, które wskazywa yby na inna stron  ycia osób niepe -

nosprawnych np. portal dzielnicowy itp. Jeden z badanych podkre la , e w takiej 

sytuacji mo e umieszcza  tre ci, które s  dla niego istotne. Podobn  rol  jak oddolne 

media lokalne odgrywa wiele dzia a  za po rednictwem nowych mediów, takich 

jak strony internetowe, blogi, portale spo eczno ciowe czy fora. Badani podkre laj  

potrzeb  pokazania w mediach ludzi niepe nosprawnych. Czy to w programach roz-

rywkowych, czy w serialach, czy jako dziennikarzy. Takie dzia ania zmieniaj  wize-

runek osób niepe nosprawnych znacznie szybciej i trwalej ni  wi kszo  kampanii 

spo ecznych, które by y realizowane przez organizacje trzeciego sektora. Wi kszo  

badanych zwróci a uwag  na brak osób, które by w mediach mog y lub chcia y go-

ci , dodatkowo bardzo trudno jest wykreowa  osob  niepe nosprawn  na gwiazd : 

nie mog  zrozumie , dlaczego nikt z tych laureatów [festiwali dla niepe nosprawnych] nie 

pojawi  si  jeszcze w Opolu, w Sopocie… 
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Jak przyznaj  badani, osoba niepe nosprawna bardzo rzadko ma szans  naprawd  

zaistnie  w mediach – jest to mo liwe raczej, gdy wcze niej by a ju  w nich obecna, 

a dopiero pó niej sta a si  niepe nosprawna. Skupienie si  mediów tylko i wy cznie 

na celebrytach, którzy nios  pomoc niepe nosprawnym, a nie na niepe nosprawnych, 

stanowi problem i jest przeszkod  w budowaniu nowej to samo ci osób niepe no-

sprawnych. Jedna z badanych przyznaje

dra ni mnie to, e znane osoby mówi  tak: bo ja tu dzia am na rzecz osób niepe nospraw-

nych, ja tu robi  dla niepe nosprawnych i gwiazd  jest ten, który robi, a gdzie jest ta gwiazda 

niepe nosprawna, niech chocia  kto  skupi si  na jednej osobie niepe nosprawnej, jednej jedy-

nej i przez 5 lat wypromuje gwiazd  niepe nosprawn , ale niech ta osoba b dzie mia a twarz, 

b dzie mia a nazwisko, a nie niech to b dzie masa niepe nosprawnych, bo czy my jeste my 

w stanie poda  […] chocia  jedno nazwisko laureata Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. 

Konieczno  redeÞ nicji ról osób niepe nosprawnych wymusza si gni cie po 

nowe metody. Pojawiaj  si  sformu owania, i  aby zmieni  wizerunek osób niepe -

nosprawnych nale y 

nauczy  si  je sprzedawa  jak produkt.

Badani wyra nie podkre laj , i  przede wszystkim nale y zerwa  z tradycyjnym 

sposobem patrzenia na niepe nosprawno , gdzie

robi si  z nas kaleki, wiecznie p acz ce, chore i po prostu to niczemu nie pomaga. 

Kwestie wizerunku osób niepe nosprawnych s  dla badanych niezwykle trudne, 

gdy , jak pokazuje analiza, wywiadów zderzaj  si  ze sob  dwa sposoby widzenia. 

Jak przyznaj  badani 

z jednej strony chcemy, eby nam spo ecze stwo pomog o i […] da o nam szans  i w ogóle 

i […] mamy pokazywa  te biedne kaleki, które pomocy potrzebuj , no to wszyscy chwytajcie za 

komórki, wysy ajcie smsy, bo przecie  jak si  pokazuje sprawnych, aktywnych niepe nospraw-

nych, to po co im pomoc, 

ale jak badani zauwa aj , taki sposób przedstawiania ludzi niepe nosprawnych sta-

nowi pu apk , gdy  nast pstwem tego jest fakt, i

spo ecze stwo chce do czasu takich problematycznych ludzi, oni maj  jaki  moment uniesie-

nia, e chc  pomóc, a pó niej si  to ko czy, chc  wróci  do swojego normalnego ycia, zobaczy  

co  fajnego, fajnych ludzi, atrakcyjnych i w a nie niech ju  te kaleki mi zejd  z oczu, ja ju  

wys a em tego smsa i dajcie mi wi ty spokój. 

Zatem badani podkre laj , i  dzi  w obliczu wielu przemian i stopniowej emancypa-

cji rodowiska osób niepe nosprawnych potrzebna jest redeÞ nicja obowi zuj cego 

wizerunku, zwi zanego z przekszta ceniami ról spo ecznych – potrzebna jest nowa 

wizja promocji osób niepe nosprawnych, obejmuj ca przede wszystkim ukazywanie 

osób atrakcyjnych. Badani z to samo ci  projektu s  niekiedy bardzo krytycznie na-

stawieni do pokazywania osób niepe nosprawnych przez pryzmat jedynie potrzeby 
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pomocy i bycia biednym. W wielu wywiadach zaobserwowano potrzeb  promocji 

osób niepe nosprawnych, atrakcyjnych Þ zycznie. Co nie oznacza, i  nie nale y zwra-

ca  uwagi na istniej ce problemy, jednak podstaw  powinna sta  si  emancypacja 

osób niepe nosprawnych. Nie jako kategorii skazanej na pomoc, ale równoprawnej, 

cho  obarczonej problemami. Dodatkowo badani wyra nie zaznaczaj , i  pojawiaj -

ce si  problemy nie powinny by  traktowane, jako indywidualna, jednostkowa trage-

dia, ale raczej powinny by  rozumiane jako szersze problemy spo eczne i jako takie 

powinny by  systemowo rozwi zywane. Taki sposób widzenia sytuacji osób niepe -

nosprawnych potwierdzaj  s owa jednej z badanych, na istotno  emancypacji tej 

kategorii i równo  praw i szans, które nie powoduj  zb dnej lito ci zwracano uwag  

w wi kszo ci wywiadów, w których zauwa alne by y elementy to samo ci projektu. 

Budowanie nowego wizerunku osób niepe nosprawnych, skoncentrowanego na 

promowaniu aktywno ci tej kategorii spo ecznej to koncentracja na sukcesach przez 

nich odnoszonych. Jednak, jak podkre laj  badani, cz sto sukcesy osób niepe no-

sprawnych s  zaw aszczane przez instytucje je wspieraj ce. Pojawiaj  si  informacje 

o nich, tylko w kontek cie wsparcia udzielonego przez instytucje, brak jest natomiast 

zwrócenia uwagi na indywidualny sukces jednostki. Dlatego jak przyznaj  badani do 

promocji w asnych sukcesów lub sukcesów znanych im innych niepe nosprawnych 

szeroko dzi  s  wykorzystywane nowe media – na proÞ lach, forach, twitach, blogach 

czy stronach cz sto mo emy znale  zdj cia czy relacje z aktywno ci osób niepe -

nosprawnych – od prezentacji hobby, w asnej twórczo ci do osi gni  sportowych, 

np. skok ze spadochronem czy zdobycie szczytu itp. Jak przyznaj  badani, jest to 

niezwykle wa ny sposób prezentacji siebie i redeÞ niowania w asnych ról w spo e-

cze stwie, poniewa  gdy

jeste my w stanie skoczy  z helikoptera lub samolotu, to znaczy, e nie trzeba si  nad nami 

tak litowa  i wspiera . 

Wielu badanych podkre la konieczno  mówienia o niepe nosprawno ci w inny 

sposób. Jako jeden z wielu pozytywnych przyk adów jest wymieniana strona am 

Stereotypy, o sprawnych inaczej. To miejsce, które pozwala umie ci  ka dy list, 

informacj  oraz historie ycia, opis problemów itp. dotycz cy osób niepe nospraw-

nych. Jak podkre la o kilku badanych, to specyÞ czne przedsi wzi cie, poniewa  tu-

taj nie mo na uzyska , jak w fundacji czy stowarzyszeniu, adnej pomocy, nie ma 

nawet specjalistycznych informacji dotycz cych niepe nosprawno ci. Badani zwra-

caj  g ównie uwag , i  jej zadaniem jest promocja sukcesów osób niepe nospraw-

nych, niezale nie od ich kalibru oraz pokazanie problemów, z jakimi borykaj  si  

osoby niepe nosprawne. Wielu badanych zwraca o uwag , i  tego typu inicjatywy 

s  niezwykle cenne. 

Badani, u których mo na zauwa y  kszta tuj c  si  to samo  projektu, wykazu-

j  niezadowolenie z faktu, i  s  oni nieustannie okre lani przez pryzmat nieradzenia 

sobie z prostymi czynno ciami yciowymi, jak równie  nieradzenia sobie z dzia a-

niami spo ecznymi. Instytucje trzeciego sektora s  uwa ane za powo ane do ycia 

tylko i wy cznie po to, by osobom niepe nosprawnym co  da , jako tym, którzy sami 
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czego  zdoby  nie mog . Jednak jak przyznaj , s  w stanie poradzi  sobie z wieloma 

elementami dzia ania spo ecznego i sami bez pomocy fundacji czy innych instytucji 

organizuj  dzia ania zbiorowe. Tak  mo liwo  daj  dzi  wyra nie nowe media. Ba-

dani wskazuj , i  nie tylko s  w stanie przeprowadzi  wiele dzia a  samodzielnie, 

ale staraj  si  wiedz  o tym, jak to zrobi  równie  rozprzestrzeni  w ród innych nie-

pe nosprawnych. Wi kszo  badanych wskazywa a, i  ch tnie odwiedza fora, po to 

by promowa  aktywne sposoby dzia ania i pozyskiwania, np. funduszy na konkretne 

kwestie. Podkre lali, i  na swoich proÞ lach, stronach lub blogach umieszczaj  wiele 

informacji, które pozwalaj  innym osobom atwiej przebrn  przez g szcz procedur, 

b d  samemu wykreowa  konkretne wydarzenie. 

Bardzo wyra nie w wywiadach podkre lano, i  rodowisko osób niepe nospraw-

nych nie jest nastawione tylko na korzystanie z pomocy socjalnej. Wielu badanych 

podkre la, i  ma nadziej , i  niepe nosprawni, którzy maj  pasj , co  ciekawego 

do powiedzenia, którzy publikuj  ciekawe tre ci na swych stronach czy w swych 

postach, stan  si  coraz bardziej zauwa alni, e stan  si  kategori  spo ecznie rozpo-

znawaln , a nie tak , która si  jednoczy tylko w obliczu mo liwo ci utraty jakiego  

przywileju. 

Wielu badanych dostrzega problem zmiany mentalno ci osób niepe nospraw-

nych, które mo na okre li  mianem roszczeniowych. Badani wskazuj , i  dopie-

ro zmiana sposobu my lenia tej kategorii spo ecznej mo e spowodowa  faktyczne 

zmiany w spo eczno ci. Jak podkre laj  badani, musi nast pi  zast pienie kategorii 

„nale y mi si ” kategori  „jestem w stanie sam o to zadba ” lub „sam to osi gn ”. 

Jak podkre laj  badani 

bardzo du o osób niepe nosprawnych jest roszczeniowych – bo mnie si  nale y, mnie si  na-

le y jaka  trasa – i w tym kierunku id c to niewiele za atwimy […], bo nie zburzy si  wszystkich 

budynków eby by y dostosowane, je eli zmienimy my lenie, to nie b dziemy musieli my le , 

komu co si  nale y. 

Dlatego badani, u których mo na zaobserwowa  buduj c  si  to samo  projek-

tu, zwracaj  uwag  na konieczno  zmiany sposobu widzenia siebie jako niepe -

nosprawnego w spo ecze stwie i podejmuj  wiele dzia a , by ten sposób patrzenia 

na siebie i wiat zmieni . W wypowiedziach, ale i postach publikowanych w sieci 

próbuj  ten sposób my lenia obali , wy mia  i zast pi  nowym. Jednak, jak sami 

przyznaj , do  widoczny jest w rodowisku osób niepe nosprawnych brak wia-

domo ci potrzeby zmian i ich kierunku. Przyznaj  równie , i  wiele osób niepe no-

sprawnych nie chce zmian i tkwi w swej ci kiej sytuacji, nie d c do podniesienia 

swojego poziomu ycia, koncentruj c si  jedynie na przetrwaniu i codzienno ci. 

Wielu badanych wyra a o frustracj  z tego powodu, co pokazuje rozd wi k w samej 

spo eczno ci. 

Ró nice w aktywno ci i mo liwo ciach bardzo wyra nie deÞ niuje miejsce za-

mieszkania. We wszystkich wywiadach ta kwestia by a akcentowana. Bardzo nie-

wielu aktywnych niepe nosprawnych pochodzi o z obszarów wiejskich, mieli oni te  

s abszy dost p do infrastruktury, w tym nowych mediów. Oczywi cie jest to problem 

nie tylko osób niepe nosprawnych, jednak w ich przypadku wyra nie wida  kumula-
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cj  problemów, co by o w wywiadach wielokrotnie podkre lane. Niepe nosprawno  

jest widoczna, ale g ównie w miastach, gdzie oferta dla osób niepe nosprawnych 

jest bardziej kompleksowa, natomiast na terenach wiejskich trudniej by  aktywnym 

i prezentowa  to samo  projektu. Jak wskazuj  badani, obecny jest syndrom ocze-

kiwa  wobec osób niepe nosprawnych, którzy powinni by  „smutni i wdzi czni za 

pomoc”. Natomiast zupe nie brak w spo eczno ci wiejskiej postaw wspieraj cych 

aktywno  osób niepe nosprawnych, jest ona na tym obszarze niewidoczna. 

Dodatkowo w dyskursie publicznym mówi c o niepe nosprawno ci koncentru-

jemy si  tylko na jej przejawach. Natomiast wed ug badanych istnieje konieczno  

w czenia osób niepe nosprawnych do g ównego nurtu spo ecze stwa, poniewa  

cz sto problemy, z którymi si  stykaj , s  problemami dotycz cymi szerszych kate-

gorii spo ecznych ni  tylko ta jedna. Jak przyznaj  badani, cz sto s  zamykani we 

w asnym getcie. Jedna z badanych przyznaje:

nie rozumiem dlaczego Rada Zawodników Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie mo e mie  

w swoim sk adzie równie  […] sportowców z niepe nosprawno ci , paraolimpijczyków. Nie 

wiem, dlaczego maj  by  tworzone oddzielne cia a, […] b dzie w swoim sosie si  […] spotyka o 

i co  tworzy o. I […] ani jedno ani drugie nie b dzie mia o szerszego obrazu, z którego mo na 

by oby co  jeszcze zbudowa  gdzie  dalej. 

Badani przyznaj , i  ich obecno  mo e równie  wp yn  korzystnie na roz-

wój konkretnej instytucji, organizacji czy spo eczno ci. Bardzo wyra nie wszyscy 

badani, których mo emy zaliczy  do kategorii osób, u których to samo  pro-

jektu jest widoczna, wyst puj  przeciwko separowaniu osób niepe nosprawnych 

i pe nosprawnych, zw aszcza na szczeblu decyzyjnym i analitycznym. Jak pod-

kre laj  badani, uczestnictwo osób niepe nosprawnych, tak jak i przedstawicieli 

ró nych grup interesów, by oby niezwykle cenne, a separacja, która dzi  istnieje, 

nie przynosi korzy ci. To separowanie dwóch kategorii osób ma równie cz sto 

wp yw na dzia ania skierowane do osób niepe nosprawnych. W przestrzeni pu-

blicznej tworzonych jest bardzo wiele projektów, których beneÞ cjentami s  osoby 

niepe nosprawne, które – jak przyznaj  – s  nieefektywne, gdy  wiele pomys ów 

jest tworzonych przez osoby pe nosprawne dla osób niepe nosprawnych, co powo-

duje, i  mimo dobrych ch ci wiadomo  sytuacji osoby niepe nosprawnej zawsze 

b dzie ograniczona, co powoduje nieefektywno  takich dzia a . Z tego te  po-

wodu potrzeb  w czenia tej kategorii spo ecznej do g ównego nurtu spo ecznego 

podkre la bardzo wielu badanych. 

Wnioski ko cowe

Przestrze  wirtualna staje si  dzi  miejscem, gdzie kszta tuje si  nowy rodzaj 

to samo ci osób niepe nosprawnych, ma ona obecnie wci  jeszcze charakter opo-

ru, jednak mo na odnale  w wypowiedziach respondentów takie elementy, które 

wskazuj , e zaczyna ona zmienia  si  w kierunku tworzenia projektu innego ycia 

i aktywnych dzia a  na rzecz zmiany spo ecznej i przekszta cenia systemu. Budo-

wanie w sieci to samo ci oporu jest istotne z punktu widzenia emancypacji tej ka-
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tegorii spo ecznej. Dzi ki temu osoby niepe nosprawne u wiadamiaj  sobie w asne 

interesy i zaczynaj  dostrzega  potrzeb  walki o swoje prawa. Mo na zauwa y  

te , i  znaczna cz  aktywno ci dzia aczy niepe nosprawnych, która jest inicjowa-

na w Internecie, s u y przede wszystkim prze amaniu izolacji spo ecznej. Skupione 

tam osoby niepe nosprawne, poprzez opisywanie w asnych sukcesów, trudno ci oraz 

problemów i do wiadcze  codziennych tworz  grup  o charakterze samopomoco-

wym, nastawionym na kolektywny opór wobec procesów stygmatyzacji i dyskry-

minacji w spo ecze stwie. Jednak mog  one te  odgrywa  wa n  rol  motywacyj-

n , dzi ki pokazywaniu osób niepe nosprawnych jako zdolnych do podejmowania 

dzia a  samopomocowych rozbudzaj  aktywno  innych. Poprzez opisywanie osób 

niepe nosprawnych, które odnios y sukces w rzeczywisto ci spo ecznej, wzmacnia-

j  aspiracje, a tworz c wspólnoty daj  przestrze  do budowania solidarno ci we-

wn trz rodowiskowej Takie dzia ania pozwalaj  temu rodowisku, zró nicowanemu 

ze wzgl du na ró ne typy i rodzaje niepe nosprawno ci na wyartyku owanie wspól-

nych pogl dów i interesów, co tworzy pole to tworzenia to samo ci projektu innego 

ycia dla ca ego rodowiska. 

W rezultacie takich dzia a  redeÞ niuje si  wizerunek osób niepe nosprawnych 

i ich postrzeganie w spo ecze stwie. Jednak dzieje si  to w naszej rzeczywisto ci bar-

dzo powoli, do przestrzeni publicznej ze wiata wirtualnego przenikaj  teraz wy cz-

nie projekty to samo ciowe, np. wybory miss na wózku, których celem by o pokaza-

nie osób niepe nosprawnych przez pryzmat ich cielesno ci i atrakcyjno ci Þ zycznej. 

Mimo takiego marginalizowania kwestii niepe nosprawno ci w mediach w prze-

konaniu wi kszo ci respondentów interesy osób niepe nosprawnych s  w Polsce 

obecnie do  dobrze reprezentowane, dostrzegaj  oni w przestrzeni publicznej roz-

wi zania, które wskazuj  na podejmowanie dzia a  u atwiaj cych ycie osobom 

niepe nosprawnym. Jednak ich zdaniem zmiany te dziej  si  zbyt wolno i cho  

w ka dej dziedzinie s  zauwa alne, to w opinii osób niepe nosprawnych aktywnych 

w przestrzeni spo ecznej s  wci  niewystarczaj ce. Uwa aj  oni, e pozostawienie 

tego wy cznie w przestrzeni zwi zanej z edukowaniem spo ecze stwa i budzeniem 

wiadomo ci dotycz cej potrzeb osób niepe nosprawnych jest niewystarczaj ce, bo 

zmiany takie mog  zaj  zbyt du o czasu. 

Mo na zauwa y  wi c, e g os polskich aktywistów niepe nosprawnych wpisuje 

si  w dzia ania podejmowane wspó cze nie w ramach ruchu spo ecznego osób nie-

pe nosprawnych, którego celem jest zmiana pozwalaj ca na wyeliminowanie z prze-

strzeni publicznej barier zarówno Þ zycznych, jak i spo ecznych, które powoduj  

wykluczenie spo eczne osób niepe nosprawnych.
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Toward a New Identity: Disabled Persons On Their Way to Emancipation

Summary

Contemporary society is changing under the inß uence of new media and informatics 

technologies. It results in a crisis of legitimization, affecting the meaning and function of 

institutions which used to be the basis for societal existence. It is accompanied by a disintegration 

of traditional communities of industrial society. These processes have an effect on the lives of 

disabled persons. Virtual communities emerging in the Internet, which bring together people 

struggling with similar problems, who wish to Þ nd assistance, council and support, help mitigate  

the impact of crisis and the atrophy of communities of old. They build a framework for creating 
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new identity of disabled persons, which can take up a form of a challenge to the discriminatory 

model of thinking about disability and make for a kind of space of resistance against the practices 

of discrimination and exclusion. It can also evolve in the direction of emancipation. The main 

purpose of the article is to reconstruct the types of identity of disabled persons construed within 

the framework of communities and initiatives, based on interviews with 51 disabled persons 

who are active on the Web on behalf of their community. 

Key words: disability; identity; virtual communities; social activity; social change. 


