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Ob 95-letnici samoorganiziranosti slepih in slabovidnih: hendikep takrat
in danes
Marino Kačič, Metka Pavšič 

Letos slepi in slabovidni obeležujejo 95. obletnico samoorganiziranosti. 7. novembra
1920 so tedanji slepi iz Slovenije ustanovili Podporno društvo, ki je predhodnica
današnje Zveze slepih in slabovidnih Slovenije (Ljubljansko jutro 1922). V članku 
bomo ocenili, kaj se je v tem času spremenilo na bolje in kaj se še ni, kar se tiče 
dogajanja v odnosu hendikepirani napram pomagajoči. Iz izkušenj vemo, da se dobri 
nameni »pomagati« ne zaključijo vedno z zadovoljstvom. Neredko se prikrade v tak 
odnos nesporazum, nezadovoljstvo ali celo jeza. Da bi razumeli, kako pride do tega,
moramo razumeti, kaj definira odnos hendikepirani – (ne)hendikepirani. S tem
namenom si bomo ogledali tri modele, ki omogočajo razumevanje omenjenega 
odnosa. V nadaljevanju pa bomo s pomočjo omenjenih modelov analizirali izkušnje iz 
prakse, da bi ocenili, kaj je/ni drugače v zadnjih desetletjih v omenjenem odnosu. 

Od greha do bolezni in sedaj k enakim možnostim

Moralni okvir razlage oz. model hendikepa

V času pred razvojem znanosti je veljalo, da je svet tak, kot ga človek doživlja; da ga 
je bog naredil takega, kot je. Da je od vekomaj tak in bo na veke ostal tak, kot je.
Kdor se rodi revež, bo revež ostal, kdor se rodi bogat, bo bogat ostal. Edini vpliv, ki
ga ima človek kot posameznik, so njegova dobra ali slaba dela, ki se vrednotijo na 
lestvici od dobrih do grešnih del. Za manjša grešna dejanja se lahko pokesa,
spreobrne ali odkupi za grehe. Hendikep je nespremenljivo stanje (slepota, mutavost,
pohabljenost). Očitno je greh takega človeka ali njegovih svojcev tako velik, da se ga 
ne da spremeniti. Ta stanja so torej trajna kazen za greh in hkrati opomin drugim, kaj
jih čaka, če bi grešili. Strah ljudi pred tem je velik, zato je velik tudi strah pred temi 
grešniki. Tako se ljudje hendikepiranih bojijo in zato tudi izogibajo. Opisan način 
dojemanja, razlage hendikepa imenujemo »moralni model hendikepa«.

Medicinski okvir razlage oz. model hendikepa

Z razvojem medicinske vede se je širilo znanje o delovanju telesa in odstopanja
telesa od tega delovanja. Taka odstopanja medicina imenuje bolezni ali okvare
telesa in duševnosti. Bolezen je ozdravljiva. Okvara ni ozdravljiva, je trajna in jo
imenuje invalidnost. S tem je medicina premaknila vzrok za hendikep iz greha na
okvaro telesa ali duha. Tako človek z okvaro ni več grešnik, ampak invalid. 
Invalidnost je posebna družbena vloga, ki dopušča nemoč, a jo hkrati tudi 
zapoveduje (določen način ravnanja): invalid mora biti podredljiv in hvaležen za 
pomoč, neglede ali mu ta koristi. Na drugi strani naj bi ljudje pomagali ubogim, 
nemočnim in šibkim. Ker so (ne)hendikepirani močni, sposobni, tudi vedo, kaj in kako 
pomagati, da bo dobro za tiste »druge« nemočne in šibke. To je podoben odnos kot 
zdravnik – pacient, kjer zdravnik ve, kako bolezen ozdraviti, pacient pa mora biti
poslušen, nemočen. Postopki zdravljenja in rehabilitacije so predpisani neodvisno od 
človeka oz. pacienta. Ta način razumevanja hendikepa imenujemo medicinski model 
hendikepa.
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Socialni okvir razlage oz. model hendikepa

Ljudje s hendikepom, aktivisti in raziskovalci (večinoma tudi sami s hendikepom), so 
se ob začetku, zlasti pa od sredine preteklega stoletja začeli upirati obravnavi, kot so 
je bili deležni s strani medicine in drugih pomagajočih strokovnjakov. Kasneje so se 
jim v raziskovanju pridružili tudi družboslovni akademiki, da bi raziskovali družbena
dogajanja, ki so povezana s hendikepom. Prišli so do pomembnih spoznanj:
pozitiven premik ob prevladanju medicinske razlage je v tem, da vzrok za hendikep ni
več v grehu, ampak v okvari telesa ali duha. S tem oseba s hendikepom ni več 
grešnik, ampak bolnik. Bolnika se zdravi. Ker pa se trajne okvare ne da pozdraviti,
pridobi taka oseba status invalida. S tem pa posebej za ta status predpisane pravice
in dolžnosti. Negativna spoznanja raziskovalcev so, da medicina interpretira
hendikep kot posledico okvare telesa ali duha, kar je izključni vzrok za njegovo 
nemoč (ni čudno, da je tak revež, če pa je slep, pohabljen).  

Premik v spoznanju teh raziskav in aktivistov pa je, da nemoč človeka s hendikepom 
izhaja iz okolja in ne iz okvare telesa ali duha. Ni problem v telesu človeka z 
invalidskim vozičkom, če ne more na predavanje v prvo nadstropje, če tam ni dvigala. 
Stopnice v to predavalnico omogočajo dostop do predavalnice le nekaterim ljudem, 
drugim pa onemogočajo. Hendikep torej ni okvara telesa, ampak zatiranje in 
onemogočanje družbe tistih, ki imajo okvaro. To se dogaja tako, da se družba 
oblikuje za potrebe in na način, da je prilagojena le za nehendikepirane (stopnice 
imajo vse zgradbe, dvigal pa ne). S tem so slednji favorizirani, hendikepirani pa
izrinjeni. Ta način razlage hendikepa imenujemo socialni model hendikepa. 

Posebna obravnava ljudi s hendikepom (invalidska zakonodaja, invalidska podjetja,
izobraževalni zavodi ipd.) so prepoznani kot način za izločitev iz družbe. Nekdo, ki se 
vzgaja, izobražuje in dela izven večinske družbe, se v njo ne more vključiti drugače 
kot posebnež, kot nemočen, kot štrleč iz običajnega. Tak način torej ne omogoča 
vključevanja, razvoja kot večini, ampak prav takega, kot ga potem družba doživlja: 
nemočnega, posebnega, nesposobnega. Vzrok torej ne izhaja iz okvare, ampak 
družbe, ki takega človeka skozi omejitve in omenjene oblike organiziranosti družbe, 
oblikuje v invalida. Spoznanja o tem so privedla do sprememb, ki jih poznamo pod
imeni integracija in inkluzija (Olkin 1999).

Izkušnje iz vsakdanjega življenja

Še je v meni živ spomin, ko sem kot deklica z mamo odšla k okulistu na redni
pregled. Tedaj je zdravnik ves čas nagovarjal mojo mamo. Spraševal jo je, koliko 
vidim, če vidim to in ono, kakšne so težave… Nekaj časa sem se oglašala in hotela 
doseči, da bi zdravnik spraševal mene, pa po nekaj poskusih nisem dosegla ničesar. 
V meni pa je ostal zelo zoprn občutek jeze, nemoči in žalosti. Počutila sem se 
prizadeto, občutila razočaranje, pa si tega dogajanja tedaj sploh nisem znala 
razložiti, ga poimenovati, a še kako dobro sem občutila, da je bilo v odnosu (zdravnik 
jaz) nekaj hudo narobe.

Danes, ko je za mano kar precej prehojene poti (kakih 35 let), se sprašujem, ali se je
od tistega dogodka v očesni ambulanti do danes kaj spremenilo v odnosu do 
pacientov. Ni dolgo tega, ko sem obiskala zdravstveno ustanovo. Medicinska sestra
me je zelo prijazno, a nespretno potisnila na stol. Kasneje sem ji na kratko, prijazno
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povedala, kako se to bolj enostavno naredi. Zahvalila se mi je. Ko pa sva morali v
drugo nadstropje, je že vnaprej napovedala, da bova šli na dvigalo. Rekla sem, da bi
šla raje peš in še enkrat predlog ponovila. A še preden sem se dobro ovedla, je že
pritisnila na gumb dvigala: pojasnila je, da bo lažje z dvigalom. Za koga? Čutila sem 
njeno zadrego, verjetno strah, kako me peljati po stopnicah. Preprosto, tega opravila
se zaradi nepoznavanja, kako voditi, ni mogla lotiti. Zato je bila nesproščena. Da bi 
prikrila oboje, naju je vodila v dvigalo.

Ob drugi priliki sem obiskala neko drugo zdravstveno ustanovo, kjer so mi za
namene kontrole odvzeli kri. »Vam jo bomo kar tu odvzeli«, je pripomnil zdravstveni
delavec. Ker vem, da je pri njih laboratorij nadstropje višje, sem prosila, če lahko gre 
le z menoj do laboratorija. Stvar bo tako hitro in enostavno rešena. »Ne, ne«, je dejal,
»kar tu vam jo bomo vzeli, kar pojdite z mano v posebno sobo.« Še enkrat sem
neuspešno nagovorila tega sicer zelo prijaznega fanta, češ, da noge imam čisto v 
redu in da bi se ga le prijela za komolec, ker bo to hitreje in lažje za oba. Poskušala
sem še s humorjem. V svoji dobronamernosti je bil neomajen. S tem si je naložil
dodatno delo, jaz pa slabo voljo.

Če pogledam na stvar še skozi prizmo starih ljudi, s katerimi sem poklicno povezana, 
slišim, da se njim dogaja enako, neglede na to, ali so ali ne slepi ali slabovidni.
Starejši ljudje so zagotovo ena izmed bolj ranljivih skupin, ki jo tare problem
neprimerne komunikacije in posledično neprimernega odnosa. Imajo težave z vidom, 
sluhom, demenco, slabšo gibljivostjo in še čim drugim. Pogosto jih slišim prizadeto 
pripovedovati, da sploh ne vedo, kaj je zdravnik od njih hotel, kaj jim je naročil, da jim 
ni zadeve pojasnil, njim osebno. Včasih jih še pogledal ni. Pripovedoval je le sestri ali 
sorodniku, ki jih je spremljal. Tisti, ki bi si želeli kaj povprašati, si ne upajo, saj še
vedno čutijo strahospoštovanje do oseb v uniformah. Še posebej do tistih v belih 
haljah. Posledica vsega tega je, da se počutijo razvrednotene in razčlovečene.  

Kaj je torej v zadnjih 95. letih drugače? 

Če ocenimo zgornje »izkušnje iz vsakdanjega življenja« s pomočjo modelov 
hendikepa (ki vplivajo tako na zaznavanje kot ravnanje), lahko ugotovimo:

.. da moralnega modela hendikepa, kjer je ključno merilo moralni okvir (ocena na 
lestvici poštenjak – grešnik), v zgoraj opisanih izkušnjah ne opazimo. Pomagajoči v 
opisanih primerih niso namigovali, da je gospa sama kriva, da je slepa ali nečesa ne 
more narediti sama. Lahko zaključimo, da je v okviru opisanih služb moralni model 
hendikepa odpravljen. Zato ni pridiganja, moraliziranja, žuganja ali vzvišenega
pomilovanja. To seveda ne pomeni, da v drugem okolju morda ni več takih ostankov. 
Iz pogovorov z ljudmi s hendikepom izhaja, da so občasno deležni tovrstnega 
obravnavanja bolj v vsakdanjem življenju. Bolj se pomikamo po časovni liniji v 
preteklost, bolj je tak model oz. ravnanje bilo prisotno, imelo močan pečat. 

.. da je medicinski model (kjer je glavno vodilo »strokovnjak, ki je nad pacientom in
ve, kaj je za nemočnega pacienta dobro«, v zgoraj opisanih primerih prevladujoč 
način ravnanja. »Ne, ne je dejal, kar tu vam jo bomo vzeli, kar pojdite z mano v 
posebno sobo.« Kljub prošnji pacientke, da bi rada šla v zgornje nadstropje v
laboratorij, zdravstveni delavec ni tega slišal. Namesto nje je vedel, da je za njo bolje,
da vzame kri kar tukaj v sosednji sobi, čeprav ni temu namenjena. Sklepamo lahko, 
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da je hotel biti dober, skrben in željan pomagati, da bi bilo pacientki čim lažje. Ni pa 
upošteval nje kot človeka. Očitno pa tudi poznal ni, da ne predstavlja problema iti gor, 
ampak ravnanje v odnosu. Tak način, kjer se osebnosti tistega, ki se mu pomaga in 
hkrati ve, kaj je za njega dobro, lahko vodi le do nezadovoljstva ali občutka 
razvrednotenja. Dober namen tukaj ne more nadomestiti vzvišene drže
pomagajočega napram prejemniku pomoči. 
Opomba: čeprav tak način dojemanja in razlage hendikepa imenujemo medicinski 
model, to ne velja le v okviru medicine oziroma zdravstva. To velja za celo družbo,
običajno za večino ljudi, neglede na poklic, status ali osebno bližino.  

.. da socialni model (kjer je ključna enakovredna obravnava in enake možnosti) v 
zgoraj opisanih primerih še ni deloval, ga še niso ponotranjili, čeprav je zelo verjetno, 
da so zanj slišali in da so morda celo prepričani, da v skladu z njim delujejo. Večina 
strokovnjakov namreč danes ve, da imajo hendikepirani pravico do svojega mnenja, 
enakovredne obravnave, do spoštovanja. Zdi se, da se to trudijo doseči z dobrim 
namenom in z iskrenostjo pri pomoči. Kaže, da smo v današnji družbi nekje na pol 
poti: vemo kaj in kako bi bilo prav, se trudimo to čim bolj vnašati v odnos do 
hendikepiranih. Tisto temeljno (jaz, ki sem strokovnjak, vem, kaj je dobro zate, ki si
nemočen) pa ostaja še v temelju zakoreninjeno. 

Iz hierarhičnega v enakovreden odnos 

Sodelavka, ki je v svojem razmišljanju napredna, vedoželjna in odprta, mi je pred
kratkim v osebnem pogovoru zaupala, kako nelagodno se je ob stiku s slepo osebo
počutila in to zato, ker je imela občutek, da bi ona kot diplomirana medicinska sestra 
pač o tem že morala nekaj vedeti. Občutila je nekakšen sram, ker tega ne zna. Ko 
sem ji povedala, kot pravi, zanjo odrešujoč stavek: "naj preprosto vpraša, kako naj 
pomaga",  se je otresla občutka, da mora vse vedeti. Posledično je odpadel strah, ki 
jo je silil v umikanje. Sprašujem se, ali je v izobraževalnih programih za pomagajoče 
poklice uvrščena tema komuniciranja z osebami s posebnimi potrebami? Če ja, ali 
vključujejo tudi spremembo modela odnosa iz hierarhičnega v enakovreden odnos? 

V svojem življenju srečujem mnogo odprtih, iskreno dobronamernih ljudi. Večkrat mi 
ti ljudje po daljšem poznanstvu zaupajo, da niso vedeli, kako pristopiti, kako ravnati v
odnosu z menoj. Bilo jih je strah, da me ne bi prizadeli. Včasih imam občutek, da se 
je v vseh teh letih spremenilo predvsem to, da ljudje jasno vedo, da ne smejo
pokazati usmiljenja, izgovoriti besede ubožček, kako se mi smiliš ipd. Dlje od tega pa 
ne. Namesto besede ubožica pa se še vedno najde kdo, ki me občasno poboža po 
licu kot malega otroka, da se ob tem kar zdrznem.

Sama prakticiram, da v ambulante vedno vstopam sama, da s tem »prisilim« osebje,
da komunicira z menoj in ne s spremljevalcem. Sproti nevsiljivo osveščam osebje. S 
kretnjo, kratkim stavkom, namigom…. Reči moram, da pri večini naletim na veliko 
odprtost, prijaznost in željo po učenju.  

»Tri zlata pravila«, ki o(ne)mogočajo (ne)sporazume v odnosu 

Obstaja kopica napisanih pravil in tehnik, kako pomagati ljudem s hendikepom, ki pa
so včasih zahtevna. V teku dveh desetletij učenja svojcev, študentov in mnogih 
drugih skupin sem sestavil iz že znanih pravil nekaj, kar bi si res vsak lahko
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zapomnil. Oblikoval sem tri "Zlata pravila« komunikacije z ljudmi s posebnimi
potrebami (Kačič 2012): 

1. Vprašaj, ali potrebuje pomoč, če želiš komu pomagati  
Če hendikepiranega vprašamo, ga nagovorimo kot enakovrednega in 
kompetentnega za svoje potrebe. Če pristopimo in pomagamo po svoji predstavi, ne 
da bi vprašali, kljub dobronamernosti, ga razvrednotimo na raven otroka, ali
nerazsodnega. »Kakor da« ne zna ali zmore o tem sam odločati. Dober namen tega 
ne spremeni, lahko le zamegli to razumevanje.

2. Vprašaj, kako pomagati
Nekatere ljudi je strah, da bi pomagali, ker ne vedo kako. Preprosto vprašajmo njega,
»kako se to najbolje naredi, pomaga«. Tisti človek je kompetenten glede svojega 
življenja in najbolje ve, kako se to dela in kako mu najbolj ustreza. Ni nevarnosti, da
bi ga spravili v zadrego. Obratno, cenil bo, da smo ga vprašali, saj smo mu s tem
izrazili vrednost in priznanje, da je glede svojega življenja zrel in kompetenten.

3. Vedno vprašaj/nagovori najprej človeka s hendikepom, če pride s spremljevalcem 
Pomislimo, kako neokusno izpade, če pride nekdo, ki ne vidi, s svojo ženo na 
določen urad. Uradnica pogleda ženo, ki stoji tik ob možu in jo vpraša: »Kaj gospod 
želi, kaj potrebuje?« Praktično vsi ljudje s hendikepom imajo tovrstne izkušnje. Mnogi 
povedo, da se jim ob takem ravnanju sproži občutek odpora, gnusa. Doživljajo, da se 
jih obravnava »kot, da ni razsoden, kot da nima razuma, kot da ne sliši in ne govori).

Ni človeka, ki slabo sliši, vidi, ali se težko giblje ali pa ima težave z demenco, ki ni 
dovzeten za človeški, topel in neposreden odnos, in se v skladu s tem tudi odzvati. Ni 
treba, da smo vsevedni. Mnogo bolj človeški izpademo, če vprašamo, kot če se 
delamo vsevedne in tako sejemo nezadovoljstvo. Nihče ne more vedeti vsega, nismo 
vsi strokovnjaki za vse, lahko pa presežemo držo strokovne vednosti (večvrednosti) 
in stare oblike odnosa do hendikepa. Z vprašanjem in iskreno željo pomagati in
pripravljenosti se po potrebi poučiti od hendikepiranega, se skriva začetek dobre 
komunikacije in enakih možnosti v odnosu pomagajoči – človek s hendikepom. Tri 
zlata pravila komunikacije so lahko vodilo, kako to početi. To je obratno od do sedaj 
prevladujočega hierarhičnega odnosa »vsemogoči« pomagajoči in na drugi strani 
»nemočni« invalidi. Če je pred 95. leti prevladoval  moralni model, danes  prevladuje 
medicinski model hendikepa. Vse bolj pa se uveljavlja tudi socialni model hendikepa.
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