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Įvadas 

 

Žurnalistai, darydami reikšmingą įtaką visuomenės nuomonės formavimui, gali        

prisidėti prie žmonių su negalia teisių progreso arba, atvirkščiai, stiprinti ydingas nuostatas ir             

stereotipus. Dėl to žiniasklaidos analizė, remiantis tarptautinių žmogaus teisių organizacijų          

neįgaliųjų teisių stebėsenos rekomendacijomis , padeda pažinti egzistuojančias nuostatas,        1

susijusias su negalia, ir drauge suteikia galimybę pamatyti, kokia yra neįgaliųjų padėtis bei             

kiek dėmesio jų klausimams skiriama. Taigi, žiniasklaidos stebėsena arba monitoringas, yra           

svarbus šaltinis siekiant pažinti žmonių su negalia padėti šalyje. Dėl šios priežasties Lietuvos             

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijavo          

pusės metų trukmės žiniasklaidos tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti: 

- Ar Lietuvos žiniasklaidoje žmonės su negalia dažniau vaizduojami kaip aukos,          

ar kaip teisių turėtojai? 

- Ar žiniasklaidos priemonėse pateikiama informacija padeda formuoti teigiamą        

požiūrį į žmones su negalia ir mažina stereotipus? 

- Kokie atskirų negalių vaizdavimo ypatumai? 

-  Kokios pagrindinės integracijos sritys, kuriose aprašomi žmonės su negalia?  

- Kokiose žiniasklaidos skiltyse/rubrikose dažniausiai pateikiama informacija      

apie negalią? 

- Kas yra pagrindiniai informacijos apie negalią šaltiniai? Ar atspindima pačių          

neįgaliųjų nuomonė. 

Žmonių su negalia vaizdavimo viešojoje erdvėje tyrimas įgyvendintas 2017 06 01 -            

2017 12 05 laikotarpiu. Jis susidėjo iš trijų dalių - žiniasklaidos monitoringo, žurnalistų             

fokusuotų grupių diskusijų ir žiniasklaidoje paskelbtų publikacijų analizės vertinant         

žiniasklaidos vaidmenį žmonių su negalia politikoje aktualiais pjūviais. Tyrimas yra          

naudingas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo kontekste, nes         

atskleidžia žiniasklaidos kaip politinių procesų tarpininkės vaidmenį politinės kaitos procese. 

1 JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos gairės: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf> 
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Žiniasklaidos monitoringas pradėtas 2017 06 01 d. užsakius monitoringo paslaugą          

agentūroje „Mediaskopas“ ir vykdytas 120 dienų. Publikacijos buvo atrenkamos pagal          

raktinius žodžius - neįgalieji, negalia, neįgaliųjų integracija, invalidumas, invalidas - iš           

užsakovo Neįgaliųjų reikalų departamento nurodytų žiniasklaidos ir viešosios erdvės šaltinių.          

Siekiant įvertinti tai, kiek žiniasklaida dėmesio skiria su neįgaliaisiais susijusiai tematikai ir            

išanalizuoti, kokias auditorijos nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu ji formuoja, derintos kiekybinio          

ir kokybinio tyrimo strategijos. Kokybiniam tyrimui, remiantis konkurso sąlygų aprašu,          

suformuluoti 7 analizės pjūviai ir, grindžiant bandomojo tyrimo rezultatais bei papildomomis           

metodinės literatūros studijomis, sudaryta kokybinio tyrimo kriterijų matrica, kuri pristatoma          

Tyrimo metodologijos skyriuje. 

Fokusuotų grupių diskusijose dalyvavo 10 žurnalistų (po 5 - dviejose grupėse) iš            

nacionalinių komercinių ir visuomeninės bei specializuotų žiniasklaidos priemonių (Delfi.lt,         

15min.lt, lrytas.lt rubrikos Aš galiu, LNK, LRT, savaitraščio „Bičiulystė” ir kt.) 
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1. Tyrimo metodologija: analizės pjūviai ir kriterijai 

 

Formuluojant publikacijų analizės įrankius, didžiausias dėmesys skirtas kuriamam        

žmogaus su negalia ar neįgalumo įvaizdžiui bei straipsnio tonui. Taip pat buvo vertinama             

negalios reikšmė straipsnyje (pirmaeilė, antraeilė, epizodinė), išskiriamos minimos negalios         

rūšys, fiksuojama, kokiame integracijos kontekste kalbama apie žmonių su negalia problemas           

ar pasiekimus, kas apie juos kalba, ir kokioje žiniasklaidos priemonės skiltyje ši informacija             

skelbiama. 

  

1 pjūvis. Publikacijų tonas ir neįgalumo vaizdavimo tonas 

Tiek straipsnio, tiek negalios vaizdavimo tonas buvo vertinamas kaip teigiamas,          

neutralus arba neigiamas. Paties straipsnio ir negalios vaizdavimo tonai nebūtinai sutampa,           

nes žmogus su negalia gali būti vaizduojamas pozityviai, tačiau jo istorija pasakojama            

kontekste, kuris yra neigiamas ( diskriminacija, kriminalai ir panašiai). 

Negalios vaizdavimas buvo žymimas kaip teigiamas tais atvejais, kai žmonės su           

negalia vaizduojami kaip teisių turėtojai, kaip aktyvūs visuomenės dalyviai, vertinga          

įvairovė, sėkmės istorijos. Teigiamai žymėtas ir žmonių su negalia heroizavimas, metafizinių           

savybių priskyrimas, tačiau analizėje šiuos atvejus išskiriame kaip ydingą žmonių su negalia            

vaizdavimo būdą. 

Neigiamai negalios vaizdavimo tonas žymėtas kai žmonės su negalia rodomi ar           

aprašomi kaip aukos, neįgalumas pateikiamas kaip nelaimė, grėsmė, potencialus pavojus,          

negalios būklė tiesiogiai siejama su neprognozuojamais ir pavojingais veiksmais. 

Neutralus kalbėjimo apie negalią tonas buvo žymimas tais atvejais, kai negalia pateikiama tik             

kaip statistinis faktas, kuris straipsnyje neįgauna jokios spalvos ir nėra niekaip vertinamas:            

pavyzdžiui, informacija apie neįgaliųjų skaičių, jiems skiriamas pašalpas, pritaikomą aplinką          

ir panašiai. 

  

2 pjūvis: Negalios reikšmė straipsnyje: 

  

Kiekviename žurnalistų sukurtame reportaže ar pasakojime dėmesys negaliai yra         

skirtingas, todėl, tikėtina, ir poveikis skaitytojui bei pačiam neįgalumo įvaizdžiui skiriasi. Dėl            
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šios priežasties visus į atranką patekusius tekstus ir reportažus skirstėme į tris grupes,             

atitinkančias pirmaeilį, antraeilį ir epizodinį vaidmenis. 

  

Pirmaeilė reikšmė priskirta tais atvejais, kai neįgalumas ar žmogus su negalia yra pagrindinė             

pasakojimo ar straipsnio ašis. 

Antraeilis vaidmuo priskiriamas tuomet, kai neįgalumas arba negalia nėra pagrindinė          

straipsnio tema, tačiau dalyje teksto ji analizuojama, o apie neįgaliuosius ar negalią            

formuojama nuomonė, konstruojamas įvaizdis. Pavyzdžiui, kalbama apie naują viešąją         

erdvę, o vienoje publikacijos pastraipoje išplėstinai paaiškinama apie naujos viešosios erdvės           

pritaikymą žmonių su negalia poreikiams. 

Negalios minėjimas žymimas kaip epizodinis tais atvejais, kai straipsnio pagrindinė tema           

neturi nieko bendra su negalia, tačiau jame paminimas tyrimo raktinis žodis. Pavyzdžiui            

kalbama apie politinę reformą ir šalia kitų socialinių grupių minimi ir neįgalieji, tačiau jų              

padėtis  plačiau neanalizuojama. 

 

3 pjūvis: Negalios rūšys: 

 

Paprastai negalios formos skirstomos į tris bendras kategorijas - fizinė, intelekto ir            

kompleksinė negalia, jungianti abi anksčiau minėtas. Tyrime išskiriame smulkesnius negalios          

tipus, taip siekdami sužinoti, kokios negalios formos sulaukia daugiausiai dėmesio, o kurios            

minimos retai, tai taip pat leidžia identifikuoti skirtingų negalios tipų vaizdavimo ypatumus.  

Bendra neįgaliųjų kategorija (Neįgalieji apskritai) priskiriama kai straipsnyje ar         

reportaže negalios tipas nėra išskiriamos, žodis naudojamas visai grupei įvardinti. 

 

Judėjimo negalia priskiriama, kai kalbama konkrečiai apie judėjimo sunkumų turinčius          

asmenis, dažniausiai - judančius rateliuose ar su kita pagalbine technika. 

Klausos negalia priskiriama, kai kalbama apie įvairaus sunkumo girdėjimo negalią. 

Regėjimo negalia apima neregius ir silpnaregius. 

Psichikos negalia žymima kai kalbama apie psichikos sutrikimų turinčius asmenis. 

Intelekto negalia priskiriama kai straipsnyje ar reportaže įvardijamas intelekto sutrikimas. 

Fizinė negalia žymima tais atvejais, kai negalia yra susijusi su liga, tačiau liga nesukelia              

anksčiau aprašytų negalios formų ( judėjimo, klausos, regos ir kt. negalių). Fizinės negalios             
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priskyrimo pavyzdžiai: kai žmogus turi neįgalumą dėl epilepsijos, sutrikusios vidaus organo           

veiklos, nervų sistemos sutrikimo ir panašiai. 

  

4 pjūvis. Negalios/žmonių su negalia vaizdavimo tipai 

  

Atlikus bandomąjį žiniasklaidos monitoringo tyrimą paaiškėjo, kad negalios        2

vaizdavimas yra kompleksiškas, sunkiai telpantis į dvi dažniausiai apibrėžiamas kategorijas -           

neįgalieji kaip aukos ir kaip teisių turėtojai. Šie du analizės pjūviai išliko, tačiau po jais               

sutalpinome po keletą konkretesnių žmonių su negalia įvaizdžio tipų, atsiskleidžiančių          

žiniasklaidoje. 

Atliekant bandomąjį tyrimą išryškėjo ir kiti galimi analizės pjūviai, kuriuos taip pat            

įtraukėme - t.y. negalia kaip našta arba problema, žmonės su negalia kaip aktyvūs ir vertingi               

visuomenės dalyviai, neįgalumas finansinio pažeidžiamumo kontekste bei negalia        

kriminaliniame ir nelaimių kontekste. Analizės dalyje pateikiame pagrindinius 6 įvaizdžio          

analizės pjūvius su jiems priskirtais smulkesniais tipais.  

 

5 pjūvis: Integracijos sritys 

 

Analizuojant su negalia susijusią informaciją svarbu išskirti temą arba, kaip mes           

tyrime įvardiname, integracinį kontekstą, kuriame kalbama apie neįgalumą ar negalią. Tai           

parodo, kokiose srityse žmonių su negalia teisės aptariamos dažniausiai ir kur žiniasklaida            

įžvelgia esmines problemas ar pasiekimus. 

Remdamiesi pilotinio tyrimo rezultatais išskyrėme šias pasitaikančias kalbėjimo apie         

negalią sritis: aplinkos pritaikymas, švietimas, teisė į būstą, įdarbinimas, pajamų          

užtikrinimas, paslaugos, informacijos pritaikymas, sveikata, institucinė globa, laisvalaikis ir         

pramogos, kultūra, sportas, Jungtinių Tautų (JT) Konvencijos įgyvendinimas,        

nediskriminavimas kaip teisinė norma, socialinių stereotipų laužymas, neįgaliųjų interesų         

atstovavimas parlamente, dalyvavimas neįgaliųjų interesus ginančiose organizacijose,       

dalyvavimas rinkimuose.   

 

2 Šio tyrimo analizės pjūviai buvo išskirti atlikus pilotinę vieno mėnesio (birželio) strapsnių analizę. Pilotinio 
tyrimo rezultatai Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikti 2017 08 28 d. 
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6 pjūvis. Nuomonės šaltinis 

 

Vienas iš esminių veiksnių, lemiančių, kokį žmonių su negalia teisių vaizdą mato            

skaitytojas, yra šaltiniai, kuriais remiasi žurnalistai, bei pačių žurnalistų nuostatos šia tema.            

Taigi, ypač svarbu fiksuoti, ne tik turinį apie negalią, bet ir kalbėtojus. Savo tyrime              

informacijos šaltinius suskirstėme į keliolika grupių: žmonės su negalia, žmonių su negalia            

artimieji, žmonių su negalia organizacijų atstovai, dienos centrų darbuotojai/paslaugų         

teikėjai, Seimo nariai, valstybinių įstaigų atstovai, ministerijų atstovai, aukščiausi valdžios          

pareigūnai, neįgaliųjų reikalų departamentas, ES institucijų/tarptautinių      

organizacijų/agentūrų/įstaigų atstovai, cituojami įstatymai, dokumentai, NVO atstovai,       

žmogaus teisių aktyvistai/ekspertai, mokslininkai, medikai, teisininkai, ekonomistai, verslo        

atstovai, piliečiai, renginių organizatoriai, įžymūs žmonės/garsenybės, menininkai,       

dvasininkai, šaltinis nenurodomas (žurnalisto tekstas). 

  

7 pjūvis. Skiltys, kuriose skelbiama informacija, susijusi su negalia: 
 

Priskyrimas skiltims buvo vykdomas dviem būdais - pirmiausia, kaip ir buvo nurodyta            

konkurso sąlygų apraše, monitoringo metu fiksuotos faktinės skiltys/rubrikos, kurioms         

redakcijos priskiria informaciją apie žmones su negalia ir negalią. Kadangi skirtingų           

redakcijų rubrikų pavadinimai skiriasi, nors jų esmė ir sutampa, koduojant buvo sukurtos            

bendrinės skilčių kategorijos (pvz., Gyvenimas, Visuomenė, Mokslas ir technologijos). Buvo          

redakcijų, kurios apskritai nerubrikuoja publikacijų (pvz., tv3.lt). Šiuos straipsnius įvertinę          

pagal jų tematiką priskyrėme skilčių kategorijoms savo nuožiūra. Žiniasklaidos publikacijų          

stebėjimas priskyrimo skiltims aspektu leidžia įvertinti informacijos pasiekiamumą        

(informacija aktualijų skiltyse pasieks pirmiau ir greičiau), ir jos vertinimą redakcijos           

požiūriu (ar redakcijos laiko su negalia susijusią informaciją svarbia visiems, ar labiau nišine             

ir specializuota). 

 Aprašant rezultatus, parengtos diagramos, išskiriamos tendencijas atspindinčios       

skaitinės ir (ar) procentinės rezultatų reikšmės. Iliustruojant kokybinio pobūdžio įžvalgas, jos           

grindžiamos ištraukomis ir citatomis iš publikacijų, fokusuotų grupių diskusijų. 
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2. Su neįgaliaisiais susijusi informacija žiniasklaidoje: deskriptyvioji statistinė analizė 

 

Nuo 2017 m. birželio 1 iki lapkričio 15 d. žiniasklaidoje paskelbtos 3357 publikacijos.             

Daugiausia jų pasirodė pirmąjį monitoringo mėnesį. Vasarą publikacijų sumažėjo, jų skaičius           

vėl išaugo rudeniop. Labiausiai tikėtina naujienų srauto mažėjimo priežasčių - sezoniškumas.           

Kaip ir kitų rimtųjų aktualijų nušvietimas, taip ir su neįgaliaisiais susijusių klausimų            

nušvietimas vasaros mėnesiais turi tendenciją mažėti. 

Skirtingais monitoringo mėnesiais publikacijų skaičius pasiskirstė taip: 

1 lentelė. Žinių apie neįgaliuosius kiekis monitoringo laikotarpiu 

2017 m. birželis 761 

2017 m. liepa 555 

2017 m. rugpjūtis 498 

2017 m. rugsėjis 528 

2017 m. spalis 654 

2017 m. lapkritis (iki 15 d. imtinai) 361 

 

Naujienų apie neįgaliuosius bendro žiniasklaidos informacijos srauto kontekste        

vertinimas. Tiksliai įvertinti žiniasklaidos publikacijų dalį visos žiniasklaidos produkcijos         

kontekste gali būti sudėtinga, nes nebuvo atliekama viso žiniasklaidos srauto statistinė           

stebėsena. Visgi žinant, kad kas dieną didžiausiuose interneto dienraščiuose publikacijų          

skaičius yra apie 350-400, galima sakyti, jog per 6 stebėsenos mėnesius Lietuvos            

žiniasklaidoje su neįgaliaisiais susijusių publikacijų pasirodo tiek, kiek pasirodo viename          

interneto dienraštyje per 8-9 dienas. Be to, dalis šių publikacijų temų buvo pasikartojančios             

tiek tose pačiose žiniasklaidos priemonėse, tiek konkuruojančiose. Taigi apskritai         

žiniasklaidos dėmesys su neįgaliaisiais susijusiai probematikai yra nedidelis. 

Naujienų apie neįgaliuosius sklaidos tendencijos pagal žiniasklaidos priemonių        

tipą. Skirtingas dėmesys su neįgaliaisiais/neįgalumu susijusioms temoms skirtinguose        

žiniasklaidos kanaluose (žr. diagrama Nr. 1) 

8 



 

 

Diagrama Nr. 1 Publikacijų skaičius pagal žiniasklaidos kanalus, N=3357 

 

Didžioji dauguma su neįgaliaisiais susijusių publikacijų skelbiama interneto        

žiniasklaidoje (visą monitoringo laikotarpį - 79 proc. 2657 publ.) Toliau pagal gausą            3

rikiuojasi spauda (8 proc.), mažiau publikuota naujienų agentūrose (6 proc.) ir televizijoje (2             

proc.) Labiausiai išsiskiria žurnalai - juose skelbiamų publikacijų su negalia susijusiomis           

temomis per visą analizės laikotarpį buvo itin mažas (iš viso 10 publikacijų - 3 žurnale               

„Veidas”, „Stiliuje” - 3 ir žurnale „Laisvalaikis” - 4). Toks kiekis nesudaro nė 1 proc. dalies                

publikacijų visumoje. 

Vertinant pagal konkrečias žiniasklaidos priemones (žr. Diagramą Nr. 2) daugiausia          

dėmesio neįgaliųjų problematikai skiria interneto dienraščiai 15min.lt, Delfi.lt, lrytas.lt,         

Kaunodiena.lt. Išskirtinis yra naujienų agentūrų, o ypač vienos naujienų agentūros - BNS -             

vaidmuo. Jos skelbiama informacija naudojasi beveik visos nagrinėtos žiniasklaidos         

priemonės - itin dažnai naujienų agentūrų pranešimai perspausdinami kitoje žiniasklaidoje          

arba jų pagrindu rengiamos išsamesnės publikacijos. 

Spaudoje publikacijų nebuvo daug, tačiau dienraščiai išlieka reikšmingesniu        

informacijos šaltiniu neįgaliesiems, nei televizijos - tiek komercinės, tiek visuomeninė.          

Nepaisant visuomeninio transliuotojo misijos, LRT publikacijų gausa neįgaliesiems aktualiais         

klausimais neišsiskyrė ir publikavo net mažiau, nei komercinė LNK televizija. 

 

3 “Mediaskopo” algoritmai prie interneto žiniasklaidos priskiria ir naujienų agentūrų pranešimus, laisvai 
prieinamus naujienų agentūrų puslapiuose (bns.lt, bns.sc.lt). 
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Diagrama nr. 2 Top šaltiniai. Publikacijų skaičius 2017 06 01 - 2017 11 15. n=3151 

 

Kokybiniams publikacijų aspektams įvertinti atsitiktinės sisteminės atrankos būdu iš 

bendro naujienų srauto atrinktos 1002 publikacijos. Bandomojo tyrimo rezultatai parodė, kad 

kas trečios dienos imtis mėnesio tendencijas gali atskleisti pakankamai dideliu tikslumu, tad 

šimtaprocentinė imtis būtų neprasminga. Kokybinių parametrų analizei atrinktos publikacijos 

pasiskirstė taip: 

Diagrama nr. 3 Tyrimo imtis, 2017 06 01 - 2017 11 15, n=1002, N=3357 
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Analizuojamu laikotarpiu neįgaliųjų klausimai publikacijose daugiausia minėti       

epizodiškai - tokie paminėjimai (pvz, sakiniu ar jo puse užsimenama apie neįgaliųjų poreikių             

tenkinimą, aplinkos pritaikymą; arba pateikiamas negatyvus ko nors arba kieno nors           

palyginimas su neįgalumu pan.) sudarė daugiau kaip pusę (52 proc.) visų atvejų (žr. diagramą              

nr. 4) 

 

Diagrama nr. 4. Su neįgaliaisiais susijusių klausimų aptarimas žiniasklaidoje (n=1002) 

 

 

Beveik trečdalyje publikacijų neįgalumo tematika analizuojama kaip pagrindinė (299         

str., 30 proc.). Dažniausiai epizodiškai neįgalieji/neįgalumas publikacijose minėti        

informuojant apie neįgaliesiems pritaikytą (ar planuojamą pritaikyti) aplinką, Darbo kodekso          

pakeitimus, orų permainas, mokesčių lengvatas. 

Dažnai pasikartojančios temos pirmaeilio vaizdavimo atvejais buvo įtarimai korupcija         

Neįgalumo nustatymo tarnyboje, Neįgaliųjų reikalų komiteto Seime įregistravimas, skandalas         

dėl mokymų psichiatrijos ligoninėje, neįgaliųjų sporto pasiekimai, pavienės žmonių         

gyvenimo sėkmės istorijos. 

Įvertinus publikacijų toną, paaiškėjo, kad žmonių su negalia ar negalios klausimų 

minėjimas neutraliame, neigiamame ir teigiamame kontekstuose yra pasiskirstęs maždaug 

tolygiai (žr. 5 diagramą) 
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Diagrama Nr. 5. Publikacijų, kuriose minimi žmones su negalia ar aktualūs negalios 
klausimai, tonas (neutralus, teigiamas, neigiamas) (n=1002) 
 

 

 

Analizuojant kontekstą tik tų publikacijų, kuriose negalios tema yra pagrindinė,          

matyti, kad beveik pusė visų publikacijų negalią ar žmones su negalia vaizduoja teigiamame             

kontekste (49 proc. arba 146 atvejai).  

Rubrikos ir skiltys, kuriose apie neįgaliuosius/neįgalumą kalbama daugiausiai.        

Interneto žiniasklaidoje, kurioje žinių apie neįgalumą ir žmones su negalia publikuota           

daugiausiai, pirmauja operatyvios trumpos naujienos - neatsitiktinai ir su negalia ir žmonėmis            

su negalia susijusios informacijos skelbiama aktualijų rubrikose (žr. diagramą nr. 6) Į            

aktualijas patenka įvairių naujienų - ir politikos įvykių, ir kriminalų, ir sporto bei orų              

prognozių aktualijų. Bandomojo tyrimo rezultatai parodė, kad aktualijas skaidant pagal temas           

(nepaisant faktinio redakcijų priskyrimo rubrikoms), antrojoje vietoje atsiduria kriminalų         

(nelaimių ir nusikaltimų) tema, trečiojoje - sporto aktualijos, vasaros sezonu gana dažni ir             

pranešimai apie orus akcentuojant, kad keičiantis orams reikėtų pasirūpinti artimaisiais,          

turinčiais negalią. 
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Diagrama Nr. 6  n=1013 , 2017 06 01- 2017 11 15 4

 

 

Laikraščiai turi nusistovėjusį temų rubrikavimą. Laikraščiuose (n=86) daugiausia        

žinių priskirta aktualijų (23), kriminalų (16) ir verslo skiltims (11). Atliekant monitoringą,            

pavyko užfiksuoti 9 užsakomuosius straipsnius ir didžiausia jų dalis - laikraščiuose. 

Televizijose apie neįgaliuosius daugiausia kalbama informacinėse - žinių laidose,         

aktualijų skiltyse. LRT, nepaisant įstatymu jai priskirtos ypatingos misijos, apie neįgaliuosius           

daugiausia taip pat praneša informacinio pobūdžio laidose, išsamiau su neįgalumu susijusių,           

o ir neįgaliesiems aktualių klausimų, nekylančių iš naujienų srauto, beveik neanalizuodama.           

Be aktualijų, kiek dažniau televizijos apie neįgaliuosius kalba kriminalų, orų ir sporto            

skiltyse. 

Stebimuoju laikotarpiu 40 proc. (27 publ.) televizijose pasirodančių su neįgalumu ir           

neaįgaliaisiais susijusių temų publikuota LNK televizijoje, LRT - 28 proc. (19 publ.). TV3 -              

21 proc. (14 publ.) Mažiausiai tematika domėjosi Lietuvos ryto (6 publ. - 4 proc.) ir BTV                

televizijos (4 publ. - 3 proc.). 

4 Monitoringo aplinkoje žinių laida pateikiama viename įraše (kaip viena publikacija), nors joje gali 
būtiir po kelis skirtingus su neįgalumo problematika susijusius reportažus. Tokiais atvejais įrašui buvo 
priskiriamos kelios rubrikos - tiek, kiek joje būta reportažų. Dėl to rubrikų skaičius lentelėje (n) yra šiek 
tiek didesnis, nei publikacijų skaičius (1002). 
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BNS daugumą naujienų publikuoja politikos aktualijų ir verslo skiltyse (36) - antroje            

vietoje pagal dažnumą BNS publikuoja informaciją, susijusią su negalia, verslo skiltyse.           

Gana didelis publikacijų skaičius - BNS Spaudos pranešimų centre (59). Naujienų agentūra            

ELTA stebimuoju laikotarpiu publikavo 7 pranešimus aktualijų rubrikoje. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad žiniasklaidoje dominuoja su įvykiais susijusios         

operatyvios naujienos, tarp kurių patenka ir neįgalumo tematika. Analitikos palyginti yra           

nedaug. 

3. Skirtingų negalių vaizdavimas 

 

Didžioji dauguma (net 70 proc. visų atvejų) stebėtų straipsnių ir reportažų kalbama            

apie žmones su negalia ar negalią apskritai, neišskiriant neįgalumo rūšies. Tokia tendencija            

rodo, jog dominuojantis žmonių su negalia vaizdavimo būdas neprisideda prie geresnio           

visuomenės informavimo apie neįgaliuosius kaip labai kompleksiškos ir įvairialypės grupės          

(žiūrėti diagramą nr. 7). 

 

Diagrama nr. 7, Neįgalumo rūšies paminėjimas (kartais ir proc.), n=1002 

 

  

Taigi visuomenė menkai supažindinama su skirtingomis negalios rūšimis, jų         

poreikiais, galimybėmis, integracijos sąlygomis ir kliūtimis. Be to, daugiau nei pusėje tirtų            

straipsnių negalia turi epizodišką reikšmę – t.y. paminima vienu žodžiu ar sakiniu. Ir būtent              
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tokie straipsniai pasiekia daugiausiai auditorijos. Panašios tendencijos matomos ir stebint          

vaizdus, kurie pasirenkami negaliai iliustruoti: nors išsamiai neanalizavome naudojamų         

fotografijų turinio, tačiau akivaizdi tendencija, kad dažniausiai negaliai iliustruoti         

pasirenkami neįgaliojo vežimėlio vaizdai, tai tai pat neprisideda prie negalių įvairovės           

pažinimo. 

 

Diagrama Nr. 8. Žmonių su negalia vaizdavimo tonas (proc.), n=1002 

 

 

Vertinant skirtingų negalių vaizdavimo kontekstą labiausiai išsiskiria regėjimo ir         

psichikos negalios. Regėjimo negalia vaizduojama išskirtinai teigiamam fone (daugiau kaip          

70 proc. visų straipsnių apie regėjimo negalią), o neigiamo konteksto šiai negaliai tenka             

mažiau nei bet kuriai kitai ( apie 6 proc.). Tuo metu psichikos negalia dažniau už kitas buvo                 

aprašoma neigiamam kontekste ( beveik 36 proc. straipsnių, kur minima psichikos negalia).            

Tai nereiškia, kad žurnalistai sąmoningai formuoja neigiamą šios negalios įvaizdį, tačiau           

galima teigti, kad psichikos negalios žmonės dažniau susiduria su diskriminacija, neigiamu           

vertinimu, jų negalia nepelnytai minima kriminalų ir nelaimių skyreliuose (pvz. prie skelbimo            

apie ieškomą žmogų paminima jo psichikos liga, tarsi tai būtų vertinga informacija paieškai             

arba preziumuojama, kad įtariamasis galimai turi psichikos negalią), pasitaiko mažiau          

pozityvių iniciatyvų, skirtų šios negalios pažinimui. Likusios negalios rūšys balansuoja ties           

20 proc. neigiamo konteksto ir 40 proc. teigiamo konteksto. Negalia kaip bendra kategorija             
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dažniausiai minima neutraliai ir epizodiškai, tai rodo, kad populiariausias negalios          

apibūdinimo tipas yra mažiausiai informatyvus.  

 

 

5. Neįgalumo ir žmonių su negalia įvaizdžio žiniasklaidoje analizė 

 

Žurnalistai, darydami reikšmingą įtaką visuomenės nuomonės formavimui, gali        

prisidėti prie žmonių su negalia teisių progreso arba, atvirkščiai, stiprinti ydingas nuostatas ir             

stereotipus. Dėl to žiniasklaidos analizė, remiantis tarptautinių žmogaus teisių organizacijų          

neįgaliųjų teisių stebėsenos rekomendacijomis , padeda pažinti egzistuojančias nuostatas,        5

susijusias su negalia, ir drauge suteikia galimybę pamatyti, kokia yra neįgaliųjų padėtis bei             

kiek dėmesio jų klausimams skiriama.  

Atlikus viso tyrimo laikotarpio straipsnių stebėseną matyti tendencija, kad         

stiprinančio ydingus stereotipus žmonių su negalia vaizdavimo pasitaiko retai, tačiau          

neramina, kad didelė dalis su negalia susijusių straipsnių yra neigiamo konteksto - aprašomi             

diskriminacijos atvejai, finansinio pažeidžiamumo, akcentuojami negalios sukeliami       

sunkumai, dažnas ir kriminalinis kontekstas. 

Taigi aktyvių ydingo žmogaus su negalia įvaizdžio formavimo apraiškų beveik nėra,           

tačiau kontekstas rodo, jog neįgalieji yra pažeidžiamoje padėtyje. Taip pat atsiskleidžia ir            

visuomenės požiūris - su negalia susijusi stigma, mitai, klaidingos nuostatos, tačiau tai ne             

žurnalistų formuojama nuomonė, o jų straipsniuose analizuojamos problemos. 

Visgi pasitaiko ir žurnalistų ar jų pašnekovų, kurie sustiprina ydingus stereotipus apie            

negalią, nors tokių atvejų yra vos keletas. Dažniausiai tai netinkamai pasirinkti neįgaliųjų            

epitetai, negalios būsenos dramatizavimas arba heroizavimas. 

Bendras informacijos apie žmones su negalia balansas yra labiau neigiamas: 55 proc.            

straipsnių žmones su negalia vaizduoja neigiamai arba neigiamame kontekste, 45 proc. -            

teigiamai arba teigiamame kontekste. 

 

5 JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos gairės: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf> 
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Diagrama nr. 9. Labiau teigiamo ir labiau neigiamo žmonių su negalia vaizdavimo            

santykis, n=1245 

 
 

Pažymėtina, kad neigiamas straipsnio kontekstas nebūtinai reiškia ir neigiamai         

pristatomus neįgaliuosius ar neigiamai atvaizduojamą negalią. Prie neigiamų publikacijų         

priskirti ir tie straipsniai, kuriuose kalbama, pavyzdžiui, apie neįgaliųjų teisių pažeidimus. 

4. Žmonių su negalia įvaizdis 
 

Atliekant bandomąjį tyrimą išryškėjo 6 pagrindiniai žmonių su negalia įvaizdžiai ir           

vaizdavimo kontekstai. Neutralus žmonių su negalia pateikimas į šią analizės dalį neįtrauktas,            

nes jis nėra reikšmingas tiriant žmonių su negalia įvaizdžio formavimą. Kiekvienas pjūvis            

turi keletą jam priskirtų įvaizdžio tipų, kurie leidžia dar giliau suprasti žmonių su negalia bei               

jų konteksto vaizdavimo ypatybes. 

Neįgaliųjų suvokimas ir vaizdavimas kaip teisių turėtojų - dominuoja, jis sudaro kiek            

daugiau nei trečdalį atvejų. Antroje ir trečioje vietoje atsidūrė neįgaliųjų vaizdavimas kaip            

aukų arba aukos situacijoje ir pozityvūs žmonių su negalia vaizdavimo atvejai. Ryškus ir             

žmogaus su negalia kaip esančio finansinio pažeidžiamumo ar skurdo situacijoje įvaizdis, jis            

yra ketvirtas pagal dažnumą.  
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Diagrama Nr. 10. Negalios ir žmonių su negalia vaizdavimas žiniasklaidoje - rėminimo 
analizė, n=1002, 1245 kartai. 

 

 

Maždaug kas dešimtas žurnalistų darbas apie negalią vaizduoja negalią kaip naštą ar            

problemą, o rečiausiai pasitaikantis įvaizdis, nors skaitinė jo išraiška nėra tokia menka (76             

atvejai iš tirtų publikacijų) yra žmonės su negalia kriminalų ir nelaimių kontekste.  

4.1 Neįgalieji kaip teisių turėtojai 

 

Žmonių su negalia vaizdavimo kaip teisių turėtojų pogrupis yra pats didžiausias, taigi            

ir dažniausias, tačiau tai nereiškia, jog visais šio tipo pasirinkimo atvejais žmonių su negalia              

teisės yra įgyvendinamos. Toks vaizdavimo tipas ar tipai buvo žymimi kai žurnalistas aprašo             

ar rodo žmogų su negalia kaip turintį teises, bet nebūtinai turintį galimybių tas teises              

įgyvendinti. Taigi šis tipas gali būti priskirtas net ir tuo atveju, jei aprašoma diskriminacija              

(tačiau ji nėra pateisinama ar pateikiama kaip savaime suprantamas reiškinys). Žmonės kaip            

teisių turėtojai, inovatyvių paslaugų gavėjai taip pat buvo žymimi ir kalbant apie ateities             

projektus, kurie dar neįgyvendinti, todėl negalima sakyti, kad žmonės su negalia jau gali             

naudotis savo teisėmis. Visgi ši kategorija parodo labai aiškią nuostatą žmonių su negalia             

atžvilgiu - jie yra teisių turėtojai ir tos teisės turi būti įgyvendinamos, todėl tai įrankis,               

leidžiantis pažinti žurnalistų nuostatas labiau nei realią žmonių su negalia padėtį. 
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Diagrama nr. 11 Neįgalieji kaip teisių turėtojai, n=386 

 

 

Neįgalieji kaip teisių turėtojai - šiam tipui priskirtos žinutės, kuriose žurnalistas ar            

jo šaltiniai vertina žmones kaip teisių turėtojus. Tai gali būti pozityvi istorija, aprašanti             

atsiradusias paslaugas ar galimybes, arba žmonių su negalia diskriminaciją atskleidžiantis          

straipsnis, kuriame žmogus su negalia vertinamas kaip lygiateisis asmuo, tačiau patiriantis           

neteisybę. Drauge tai gali būti žinutė, kurioje negalia minima tik epizodiškai ir neutraliai,             

informuojant, kad, pavyzdžiui, tam tikri objekto aplinka yra arba bus pritaikyta žmonėms su             

negalia. Būtent ši tema tarp straipsnių, kuriuose minima negalia, yra viena dažniausių (drauge             

su pajamų užtikrinimu). Taigi, nors atrodo, kad tokio vaizdavimo atvejų skaičius yra            

įspūdingas, visgi, daugiau kaip 40 proc. iš jų yra neutralus ir apie 50 proc. epizodinis žmonių                

su negalia vaizdavimas, todėl šis skaičius neleidžia džiaugtis, kad žiniasklaidoje matome tiek            

daug išsamios (būtent išsamios) analizės apie žmonių su negalia padėti, vertinant juos kaip             

teisių turėtojus.  

Žmonės su negalia kaip pagrindinė straipsnio tema ir kaip teisių turėtojai vaizduojami            

publikacijose apie planuojamas ar vykdomas reformas (globos namų, įdarbinimo, asmeninio          

asistento paslaugos išbandymas), steigiamas specialias komisijas (Seimo neįgaliųjų teisių         
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komisija), pozityvias akcijas (bendri renginiai, akcijos, pvz, “mėnuo vežimėlyje”.), taip pat           

aprašant naujas paslaugas ar pristatant žmonių su negalia portretą/sėkmės istoriją. 

Neįgalieji kaip inovatyvių paslaugų gavėjai - šis tipas priskiriamas kai pozityviai           

kalbama apie naujas, netradicines, dažniausiai technologijų specialistų ar menininkų siūlomas          

paslaugas žmonėms su negalia. Natūralu, kad į šią kategoriją patekusios žinutės yra išskirtinai             

pozityvios, o negalia jose minima kaip pirmaeilio svarbumo tema. Štai keli per tyrimo             

laikotarpį pristatytų paslaugų pavyzdžiai: specialiai dresuojami šunys, teikiantys palydėjimo         

arba kitas paslaugas, mobilios programėlės, padedančios susikalbėti alternatyviai ar         

orientuotis erdvėje, modernios paslaugos tam tikruose centruose ar pramogų zonose, prarastas           

funkcijas  kompensuojantys kostiumai, meno terapijos ir panašios paslaugos.  

Neįgalumas kaip pateisinama priežastis gauti daugiau lengvatų ir paslaugų - ši           

kategorija priskiriama kai papildomos paslaugos žmonėms su negalia pateikiamos kaip jiems           

priklausančios, kad kompensuotų negalia, o ne kaip privilegija ar galima našta visuomenei.            

Per tyrimo laikotarpį žiniasklaidoje buvo analizuojamas naujas darbo kodeksas, todėl į šią            

kategoriją pakliuvo daug žinučių, kuriose epizodiškai informuojama apie mokesčių lengvatas,          

žmonėms su negalia ar jų artimiesiems numatomas ilgesnes atostogas ir pan., taip pat             

skelbiama apie išimtis - pvz. leidimas vykti į vietą, kurioje eismas užtvertas. Pateko ir tokios               

naujienos, kaip sprendimas pailginti slaugos pašalpų laikotarpį ar bandymas įdiegti asmeninio           

asistento paslaugą. 

 

4.2 Neįgalieji kaip aukos 

 

Neįgaliųjų kaip aukų pateikimas žiniasklaidoje apima platų spektrą, įtraukiantį tiek          

teigiamą, tiek neigiamą kalbėjimo apie neįgaliuosius toną. Tačiau šio pjūvio kontekstas           

dažniausiai yra neigiamas - žmonės su negalia yra situacijos aukos arba, ydingo vaizdavimo             

atveju, aukomis juos paverčia jų negalia. Toliau aprašomi skirtingi įvaizdžio tipai parodo,            

jog žmonės su negalia dažniausiai tampa diskriminacijos, ydingos socialinės ir sveikatos           

sistemos, žmogaus teisių pažeidimų, patyčių, stereotipų, nusikaltėlių aukomis.  
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Diagrama Nr. 12 Neįgalieji kaip aukos, n = 354

 

 

Ryškiausias šio negalios įvaizdžio pogrupio tipas yra neįgalieji kaip silpnesnioji          

visuomenės dalis. Šis tipas buvo priskiriamas tais atvejais, kai žmonės su negalia minimi             

šalia kitų socialiai pažeidžiamiausių visuomenės grupių: vyresnio amžiaus žmonių, vaikų,          

vienišų tėvų ir pan. Dažniausiai toks žmonių su negalia įvaizdis aptinkamas pranešimuose            

apie finansines lengvatas (pvz. keičiant darbo kodeksą) arba kvietimuose suteikti pagalbą           

(pvz. artėjant audringiems orams). Taip pat šiai kategorijai priskirti straipsniai, kur           

neįgalumas parodomas kaip žmogaus ar šeimos situaciją sunkinantis faktorius – pvz., iš buto             

varomas tėvas, prižiūrintis neįgalų vaiką, ar teisiamas žmogus, kuris atsakingas už žmogų su             

negalia, dializuojamas vyras, kuris negali išvykti iš užtvindyto regiono, arba tėvas,, prašantis            

pagalbos buityje, nes prižiūri sūnų su negalia. Visi šie pavyzdžiai parodo, kad negalia ar              

negalios situacija suprantama kaip lemianti pažeidžiamumą, socialinį ir fizinį silpnumą. 

Prie neįgaliųjų kaip aukų tipo buvo priskirti žmonių su negalia vaizdavimo atvejai,            

kai šie parodomi kaip savo pačių negalios aukos, neanalizuojant platesnio konteksto.           

Pavyzdžiui portale lrytas.lt aprašomas atvejis, kai vyras nukenčia esą dėl savo negalios ir tai              

žurnalistui leidžia jį apibūdinti kaip “nelaimėlį”: “Negalios ištiktas vyras nebepajėgė išlipti iš            

vonios, o namuose jis buvo vienas. Taip nelaimėlis spąstuose praleido dvi paras, kol             
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gaisrininkai iškėlė jį iš vonios.” Kitas pavyzdys parodo, kad negalia neretai suprantama ir             6

vaizduojama kaip viena iš nelaimingai susiklosčiusio gyvenimo priežasčių: “Šalia Lakmenios          

upės užtvankos buvo aptikti pradingusiu vyro drabužiai ir telefonas. Iškviesti gaisrininkai           

narai netrukus iš vandens ištraukė skenduolį. Nelaimėlis šeimos nebuvo sukūręs, gyveno           

vienas. Jis turėjo negalią, sunkiai vaikščiojo. Vyras nebuvo mėgėjas išgerti.” . Panašaus           7

pobūdžio žinučių, kur žmogaus negalia netiesiogiai įvardijama kaip viena iš dingimo,           

savižudybės ar neprognozuojamo elgesio priežasčių yra labai daug, tą įrodo ir skilčių analizė,             

kurioje matysime, jog kriminalų ir nelaimių skiltyje negalia vaizduojama itin dažnai. Prie            

aukos tipo įvaizdžio pavyzdžių galima pacituoti dar keletą žmonėms su negalia apibūdinti            

pasirenkamų epitetų, kurie vartojami pozityviam kontekste, tačiau neprisideda prie teigiamo          

žmonių su negalia įvaizdžio kūrimo: “Kad likimo nuskriausti žmonės gali vežimėliais           

privažiuoti iki pat jūros.” (lrytas.lt); “Neįgaliojo vežimėlyje įkalintam asmeniui” (15min.lt );           

“Likimo paženklinti” (Vakaro žinios). Beveik visų čia paminėtų pavyzdžių autoriai yra           

žurnalistai, jie, pagal mūsų duomenis, yra tarp aktyviausių nuomonės apie negalią           

formuotojų, taigi labai svarbu, kad epitetų ar sinonimų negaliai apibūdinti būtų ieškoma            

atsakingai. Taip pat paaiškėjo, kad vis dar aktyviai vartojami terminai “invalidas”/           

“invalidumas”, jų per pusmetį pasirodžiusiuose publikacijose aptikome net 159 kartus. Nors           

Valstybinė Lietuvių kalbos komisija nedraudžia šio žodžio vartojimo, tačiau žmonės su           

negalia ir jų teisėms atstovaujančios organizacijos vertina jį kaip menkinantį ir žeidžiantį            

neįgaliuosius, nes negalia suprantama kaip daranti patį žmogų neįgalų, neveiksnų,          

“negaliojantį” (angliškai žodis “invalid” reiškia negaliojantis, neveikinatis). 

Trečias pagal dažnumą žmogaus su negalia kaip aukos vaizdavimo tipas yra neįgalieji            

kaip diskriminacijos aukos. Šio tipo atvejai paprastai išsiskiria žmonių su negalia vertinimu            

kaip teisių turėtojų, kurie patiria diskriminaciją tam tikroje srityje. T.y. aprašoma situacija,            

kai žmogus su negalia, turintis tam tikras teises, yra diskriminuojamas: negauna to, kas jam              

priklauso (pvz. paslaugų, pritaikymo) ar yra vertinamas neigiamai tiesiogiai dėl savo negalios            

(nepriimamas į darbą ir pan.). Per visą tyrimo laikotarpį dažniausiai pasitaikė šios            

diskriminacijos temos: diskriminacija dėl negalios skiriant rentas profesionaliems        

sportininkams, parolimpinių sportininkų diskriminacija, diskriminacija įdarbinant žmones su        

6 Vonia vyrui tapo spąstais, portalas Lrytas.lt, 2016 06 01, 
<https://lietuvosdiena.lrytas.lt/nelaimes/2017/06/01/news/vonia-vyrui-tapo-spastais-1516807/>. 
7 Įvykių mozaiką: Šimonys, laikraštis Lietuvos rytas, 2016 06 06. 
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negalia (Vilniaus savivaldybės išplatintas darbo skelbimas su reikalavimu gebėti važiuoti          

dviračiu), diskriminacija dėl nepritaikytos aplinkos, transporto ir nepritaikytų visuomeninių         

paslaugų (valstybinių įstaigų interneto svetainių), dėl žmonių su psichikos negalia          

diskriminavimo nesuteikiant jiems priklausančių paslaugų.  

Neįgalieji kaip ydingos socialinės ir sveikatos sistemos aukos taip pat yra dažnas            

straipsnių ar reportažų apie žmones su negalia naratyvas. Socialinė sistema šiuo atveju            

suprantama kaip platus paslaugų neįgaliesiems spektras – įdarbinimo, technikos         

kompensavimo, pašalpų ir panašiai. Tačiau visus šiuos straipsnius vienija mintis, kad sistema            

neveikia taip kaip nustatyta arba ji nustatyta ydingai. Ydingos sveikatos sistemos pavyzdžiai            

varijuoja nuo laiku nesuteikiamos priklausančios medicinos paslaugos, esą dėl gydytojų          

klaidos laiku nesureaguota į kokius nors svarbius simptomus, sunku gauti priklausančias           

paslaugas, ciniškas gydytojų elgesys. Vaizdžiai šiam tipui būdingas problemas apibūdina          

vaiko su negalia mama Alė: “Pastebėjome, kad gydytojai niekada nekreipė ypatingo dėmesio            

į vaiką. Mums visada trūko patarimų ir informacijos, kur vesti vaiką, kur jį nukreipti.              

Gydytojai kartais patys užduodavo mums tokių ciniškų klausimų, kad norėjosi apsisukti ir            

išeiti. Net mano vyras, kuris yra medikas, nerasdavo bendros kalbos su kai kuriais             

gydytojais. O kartą viena psichologė tiek pasimetė, pamačiusi mūsų sūnų, kad mums jos net              

patiems pagailo“, - prisiminė Alė.”  8

Labiausiai viešintos platesnės socialinės sistemos ydos per šį laikotarpį buvo          

neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos skandalas, slaugos paslaugų trūkumas (vaikino,          

nužudžiusio savo slaugomą mamą atvejis), prastų psichiatrijos ligoninių sąlygų ir ydingai           

teikiamų šio sektoriaus paslaugų atvejai. 

Neįgalumą kaip stigmą straipsniuose dažniausiai įvardina patys žmonės su negalia,          

besidalindami savo patirtimis, arba apie tai kalba žmogaus teisių ekspertai, informuodami           

apie visuomenės nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu. Pavyzdžiui, mergina, serganti depresija,         

pasakoja kaip visuomenė nesupranta psichikos ligų esmės, bijo tokių žmonių arba nuvertina            

jų patiriamus sunkumus, taip pat pasakoja ir apie menkinantį kitų požiūrį: “Regis, tiek daug              

kalbama apie tai, kad reikia nuimti stigmą nuo psichikos ligomis sergančių žmonių, tačiau             

8 Gyvenimą neįgaliam sūnui paaukojusi vilniečių šeima apnuogino savo skausmą, Jonas Gutauskas,  lrytas.lt 
2017 06 25, 
<https://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/2017/06/25/news/gyvenima-neigaliam-sunui-paaukojusi-vilnieciu-seima-apnu
ogino-savo-skausma-1752123/>. 
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aptarnaujantis personalas ligoninėje labai nejautrus, tyčiojasi iš ligonių, nelaiko jų lygiais,           

žemina.”  9

Šioje kategorijoje pasitaikė straipsnis (komentaras), kuriame kaip įprastas pateikiamas         

visuomenės nusistatymas vaikų su protine negalia atžvilgiu: “Kai kurių mokinių tėvai sako,            

jog savo vaikus jie vežtų į kitas mokyklas, kur šalia nebūtų turinčiųjų intelekto sutrikimų.”              10

Tai vienintelis atvirai diskriminacinis ir ydingas nuostatas sustiprinantis straipsnis visoje          

birželio mėnesio imtyje. Jame pateikiama nuomonė, kad reikia prisitaikyti prie          

diskriminacinių nuostatų, o ne jas kvestionuoti - t.y. atskirti žmones su negalia užuot             

užtikrinus kokybišką jų integraciją. 

Vienas dažniausiai pasitaikančių pavyzdžių, atspindintis visuomenės būklę, kai tėvai         

dalijasi buvimo viešumoje su negalią turinčiu vaiku patirtimi: “Tačiau šeimos, ypač           

auginančios kitokius vaikučius, ne visada noriai priimamos. Ingrida sako, kad kalbėti labiau            

reikėtų ne apie neįgaliųjų vaikų integraciją į bendrojo ugdymo mokyklas, bet apie apie             

integraciją į visuomenę ir visuomenės ugdymą: „Aš daug metų labai nejaukiai jaučiausi            

viešumoje. Reikėdavo daug vidinės stiprybės ir ramybės, kad galėčiau su vaiku išeiti kažkur             

„į žmones“. Tai – vis dar iššūkis emocine prasme, tačiau pati stengiuosi keisti savo mąstymą,               

nuolat sau kartoju, kad mes turime teisę būti visuomenėje. Man atrodo, aš save greičiau              

įtikinsiu, kad mes turime teisę būti tarp žmonių, nei aplinkinius įtikinsiu mus priimti.”  11

Žmonės su negalia tampa ir žmogaus teisių pažeidimų aukomis - tai taip pat             

atsispindi žiniasklaidoje. Šiam tipui priskirtose žinutėse tyrimo laikotarpiu pagrindinė tema          

buvo skandalas dėl psichikos ligų ligoninėje vykdytų mokymų banko darbuotojams bei           

atsispiriant nuo šio įvykio inicijuojami kiti išsamūs straipsniai bei reportažai su žmogaus            

teisių ekspertais apie neįgaliųjų teisių pažeidimus ir neefektyvius gydymo metodus šiame           

sektoriuje. 

Neįgalieji kaip patyčių objektai viso tyrimo straipsnių imtyje pasitaikė 3 kartus, o            

dvi istorijos sulaukė didelio dėmesio: E. Mildažytės TV šou, kuriame buvo imituojama gestų             

9 Depresija sergančios merginos išpažintis: apie bandymą nusižudyti, žalojimąsi ir vidinį skausmą, Inga 
Saukienė, 15min.lt, 2017 06 07, 
<https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mityba/depresija-sergancios-merginos-ispazintis-apie-bandyma-nusi
zudyti-zalojimasi-ir-vidini-skausma-1030-808962>. 
10 Kas valdžiai getas, vaikams - išsigelbėjimas, Regina Musneckienė, Laikraštis Vakaro žinios, 2017 06 23, 
<http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/kas_valdziai_getas_vaikams__issigelbejimas/>. 
11 Autisto sūnaus mama: Užtenka vieno vizito į kiemo žaidimo aikštelę, vieno “durniau, eik iš čia” ir viską 
pradedi iš naujo”, Živilė Aleksandravičiūtė, Bernardinai.lt, 2017 09 05,  
<http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-09-05-autisto-sunaus-mama-uztenka-vieno-vizito-i-kiemo-zaidimu-a
ikstele-vieno-durniau-eik-is-cia-ir-viska-pradedi-is-naujo/163418>. 
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kalba ir TV3 televizijos muzikos projekte “X faktorius” regėjimo negalią turintis dalyvis            12

nesulaukė pagalbos: “žiūrovai išvydo gluminantį vaizdą: kai dalyviai nuskubėjo rinktis sau           

tinkančios dainos, nuo gimimo pasaulio nematantis dalyvis liko stovėti scenoje vienas. Dėl            

šios situacijos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo ne vieną pranešimą, atkreipiantį į            

tai dėmesį.”  13

Žmonės su negalia sukčiams atrodo kaip lengvos aukos, todėl pasitaiko publikacijų,           

vaizduojančių neįgaliuosius kaip patiklias sukčių aukas. Tyrimo laikotarpiu aprašytos dvi          

tokios istorijos: intelekto negalią turintį vaikiną apgavo ir apvogė socialiniuose tinkluose           

“sutikta” mergina ir interneto sukčiai, kurie savo aukas su negalia įtikino parduoti turimą             

nekilnojamąjį turtą, o pinigus pervesti nusikaltėliams.  14

 

4.3 Neįgalieji kaip aktyvūs ir vertingi visuomenės nariai 

 

Ši įvaizdinė kategorija išsiskiria dideliu dėmesio negalios temai - daugelyje straipsnių           

negalia turi pirmaeilę ar antraeilę reikšmę, taigi tai išsamesni žmonių su negalia padėties,             

gebėjimų ir juos supančios aplinkos analizės atvejai. 

Šios kategorijos tipai apima pozityvų žmogaus su negalia vertinimą, pastangą          

parodyti, ką jie gali ar ką galėtų, jei gautų reikiamą pagalbą, taip pat, kaip išloštų visa                

visuomenė, jei šie žmonės turėtų lygias galimybes ir galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės            

gyvenime.  

Neįgalieji kaip aktyvūs visuomenės gyvenimo dalyviai kaip tipas buvo         

pasirenkamas tais atvejais, kai žmonės su negalia vaizduojami įsitraukiantys į bet kokio tipo             

visuomeninę veiklą (išskyrus nusikalstamą veiklą), tačiau akivaizdžiai išsiskiria dvi veiklos          

12 Viešos patyčios televizijos eteryje - nejaugi dėl reitingų galima viskas?, piliečio komentaras, 2017 11 07, 
<https://www.delfi.lt/pilietis/voxpopuli/viesos-patycios-televizijos-eteryje-nejaugi-del-reitingu-galima-viskas.d?
id=76276159>. 
13 Po “X Faktoriaus” poelgio su neregiu - kreipimasis į visuomenės informavimo etikos asociaciją”, Kristina 
Aržuolaitienė, 15min.lt, 2017 11 07, 
<https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/po-x-faktoriaus-poelgio-su-neregiu-kreipimasis-i-visuomenes-inf
ormavimo-etikos-asociacija-1050-878132>. 
14 Interneto sukčių aukų poelgiai glumina: pardavė butą Šiauliuose, o pinigus pervedė draugui iš feisbuko, 
Lauryna Vireliūnaitė, 15min.lt, 2017 07 16, 
<https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/interneto-sukciu-auku-poelgiai-glumina-pardave-buta-siauliuose
-o-pinigus-pervede-draugui-is-feisbuko-56-824734>. 

25 



 

sritys - sportas ir kultūra. Pozityvių pavyzdžių, kaip žmonės su negalia puikiai dirba,             

pasirūpina savimi, yra aktyvūs visapusiškai - gerokai mažiau. 

 

Diagrama nr. 13 Neįgalieji kaip aktyvūs visuomenės dalyviai, n=169 

 

 

Tai rodo šios grupės izoliaciją daugelyje socialinio gyvenimo sričių. O štai kultūra ir sportas              

yra tos integracijos sritys, kuriose žmonės su negalia parodomi labai pozityvioje šviesoje. Tą             

galima vertinti teigiamai, nes pozityvus negalios vaizdavimas kurioje nors srityje keičia           

bendrą žmonių su negalia įvaizdį, tačiau drauge tai yra įrodymas vis dar išliekančios šios              

grupės izoliacijos kitose gyvenimo srityse. 

Neįgalumas kaip sunkus, bet kontroliuojamas gyvenimo iššūkis - negalia         

pristatoma kaip sunkus iššūkis, tačiau daug dėmesio skiriama tam, kas ją padeda palengvinti             

ar kontroliuoti. Tai yra realistinis, kompleksinis negalios vaizdavimo būdas, nes          

nesumenkinami negalios sukeliami sunkumai, tačiau ji neaprašoma kaip gyvenimo         

nuosprendis, didelis dėmesys skiriamas priemonėms ar paslaugoms, kurios padeda gyventi          

kuo visavertiškesnį gyvenimą. Vienas iš tokių pavyzdžių yra psichikos sutrikimų turinti pora,            

kuri su pagalba gali gyvena aktyvų ir savarankišką gyvenimą: “Savarankiški, nepriklausomi,           

sugebantys susitvarkyti buitį, pasigaminti valgyti, nusipirkti drabužių, įsigyti teptukų ir dažų,           

kad galėtų tapyti, – Tomo ir Linos kasdienybė beveik niekuo nesiskiria nuo kitų žmonių.              

Niekam netgi nekyla mintis, kad jie kuo nors serga. Vienintelė išimtis – abu negali gyventi be                
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vaistų. Kaime atostogaujantys vilniečiai pokalbį apie savo likimą pradėjo iš toli. Jų ligos             

istorijose ne vienas įrašas apie tokias sunkias ligas kaip šizofrenija, depresija, psichopatija.” 

Neįgalieji kaip neišnaudotas potencialas - neįgaliųjų vaizdavimas kaip gebančių ir          

vertingų, tačiau neįgalintų žmonių. Žinutės pozityvaus ir kritiško turinio, bet žmonės su            

negalia pristatomi pozityviai. Pavyzdžiui, aprašomi užsienio pavyzdžiai, kur žmonės su          

negalia turi daugiau teisių ir gali aktyviau prisidėti prie visuomeninės gerovės, taip pat             

analizuojami įdarbinimo sistemos trūkumai, kurie neleidžia pasitelkti žmonių su negalia          

potencialo, aprašoma ydinga medicinos sistema, kuri nesuteikia galimybių žmonėms su          

psichikos negalia gyventi visavertį gyvenimą, nors potencialiai šie žmonės galėtų būti gerokai            

geresnės būklės.  15

Neįgaliųjų gyvenimo sėkmės istorijos - šis tipas priskirtas kai publikacijose ar           

reportažuose pasakojama apie žmonių su negalia pasiekimus, apie gyvenimą, kuris nepaisant           

savo paties ar artimųjų negalios yra aktyvus ir sėkmingas. Visgi, tik vienas kitas iš 17-kos į šį                 

tipą priskirtų straipsnių plačiau analizuoja, kokia pagalba suteikia galimybę taip gyventi,           

dažnai sėkmė pateikiama kaip asmeninės valios rezultatas. Taigi straipsniai ne visada           

prisideda prie visuomenės informavimo, ko reikia, kad visi žmonės su negalia išgyventų savo             

sėkmės istorijas, t.y. kad jie turėtų lygias galimybes. 

Neįgalieji kaip vertinga įvairovė - neįgalieji pristatomi kaip reikalinga, savo svarbų           

indėlį visuomenei teikianti socialinė grupė, įdomi dėl savo kitoniškumo. Šiam tipui           

priskirtuose straipsniuose kalbama apie tai, kaip laimi visuomenė, kai nebelieka atskirų           

“sveikųjų” ir žmonių su negalia pasaulių, t.y., kai jie gali mokytis, dirbti ar gyventi kartu.               

Pavyzdžiui, mokymasis kartu su vaikais su negalia pristatomas kaip mokymasis apie tikrą            

gyvenimą ir žmogiškumą, o ne tik akademinių žinių įgijimo procesas. Arba susidūrimas su             

proto negalią turinčiu žmogumi parodomas, kaip galimybė geriau pažinti save: „Tie žmonės            

turi mažai diplomatijos, gali pasakyti viską. Čia neužsidėsi kaukės, nesuvaidinsi gero ar            

blogo. Gyvendamas tokioje aplinkoje, tiesiog atrandi save. Čia nebereikia vaidybos, reikia           

tiesiog būti žmogumi. Tai apima ir džiaugsmą, ir pyktį, ir neviltį, ir meilę. Čia neužsidėsi               

kaukės, nesuvaidinsi gero ar blogo” . 16

15 Psichikos sveikata Lietuvoje: pagrindinis tikslas - paguldyti į ligoninę, Rugilė Audenienė, alfa.lt, 2017 06 07, 
<https://www.alfa.lt/straipsnis/50177254/psichikos-sveikata-lietuvoje-pagrindinis-tikslas-paguldyti-i-ligonine> 
16 Mums rūpi. Ilgametis proto negalią turinčių žmonių gyvenimo namų vadovas: “Jie mums padeda daugiau 
negu mes jiems”, Ugnius Antanavičius, 15min.lt, 
<https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/mums-rupi-ilgametis-proto-negalia-turinciu-zmoniu-gyvenimo-
namu-vadovas-jie-mums-padeda-daugiau-negu-mes-jiems-56-834754> 
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Neįgalieji kaip herojai ar “superžmonės” - tai yra ypač pozityvus, pakylėtas,           

heroizuojantis žmonių su negalia vertinimas, kai jie vaizduojami kaip gebantys padaryti           

neįmanomą, įkvepiantys kitus. 

Šį tipą priskyrėme prie pozityvaus žmonių su negalia vaizdavimo, tačiau paprastai ši            

tendencija vertinama neigiamai, nes neįgalieji išskiriami iš įprastų žmonių grupės, kuriai jie            

siekia priklausyti kaip lygiaverčiai asmenys, be to dažnai ypač pozityviai vertinama tai, kas             

prilygina juos negaliai neturintiems žmonėms kaip idealams, tokiu būdu nuvertinant žmonių           

su negalia būseną, kuri yra tiesiog kitokia, bet nebūtinai ne “ideali”. Tarp šį tipą              

iliustruojančių pavyzdžių patenka straipsniai apie stiprią negalią turinčius žmones, kurie tapo           

galiūnais, merginas, kurios padarė “neįmanoma”, kad dalyvautų grožio konkurse, ar merginą           

rateliuose, kuri žūt būt norėjo stovėti per savo vestuves: “Kunigas, kuris yra ir Jessicos              

šeimos draugas, per ceremoniją sakė, kad jam didžiulė garbė sutuokti šią porą, o matyti              

altoriaus link savo kojomis žengiančią Jessicą yra nepakartojama. Bažnyčioje iš laimės verkė            

kone visi. „Ji yra tikras įkvėpimas“, − po ceremonijos ašarų neslėpė jaunosios motina Kate.” 

Visai šiais straipsniais tiesiogiai ar netiesiogiai parodoma, kad žmonės su negalia geba            

perlipti save, kad būtų tokie kaip “sveikieji”, taip nuvertinant unikalią žmogaus su negalia             

būklę kaip lygiai vertą pagarbos. 

Neįgalieji kaip ypatingų gebėjimų turėtojai - kai kalbama apie gebėjimus, kuriuos           

žmonės su negalia išsiugdo dėl savo negalios. Pabrėžiamas šių žmonių išskirtinumas, jie            

pristatomi pozityviai. Tyrimo apimties straipsniuose pasitaikė tokių ypatingų gebėjimų         

aprašymas: gebėjimas skaityti iš lūpų, gebėjimas ypatingai jausti žmones, muziką. 

 

4.4 Negalia finansinio pažeidžiamumo kontekste 

 

Šioje kategorijoje sugrupuoti įvaizdžio tipai, kurie tiesiogiai siejasi su silpnesne          

žmonių su negalia finansine padėtimi: tai atsiskleidžia juos aprašant /rodant kaip esančius            

skurdo rizikoje, kaip grupę, kuriai organizuojama labdara, arba kaip valstybės išlaikytinius,           

našta visuomenei.  

Neįgalumas kaip skurdo/finansinio pažeidžiamumo rizika apima žinutes, kurios        

neįgalumą tiesiogiai sieja su finansiniu pažeidžiamumu ar skurdo rizika. Į šią kategoriją            
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patenka straipsniai, kuriuose žmonių su negalia finansinė padėtis pristatoma kaip kritinė           

būtent dėl negalios poveikio (paties žmogaus netektas darbingumas ar artimojo slauga).  

 

Diagrama nr. 14 Neįgalumas finansinio pažeidžiamumo kontekste, n=144 

 

 

Per tyrimo laikotarpį dominavo darbo kodekso tema, kurioje buvo numatomos išimtys           

žmonėms su negalia ir kitoms pažeidžiamoms grupėms, taip pat buvo analizuojama           

visuomenės skurdo padėtis, kur žmonės su negalia pristatomi kaip esantys rizikos zonoje,            

aprašomi konkretūs atvejai, kai žmonės su negalia neišgyvena iš jiems skiriamų pašalpų, kai             

jie neišgali susimokėti mokesčių, įsiskolina, jų pajamas nuskaičiuoja antstoliai ar juos grasina            

iškeldinti iš socialinio būsto. Reikšminga yra tai, kad būtent negalia kartais tampa svarbiausiu             

faktoriumi, lemiančiu esminį žmogaus finansinės būklės pasikeitimą. Tarp šio tipo straipsnių           

pasitaikė dvi žinutės, kuriose žmonės su negalia vaizduojami kaip elgetos, tačiau ne siekiant             

sukelti empatijos jausmą, o, priešingai, juos pasmerkti: abu straipsniai neanalizuoja žmonių           

su negalia finansinio pažeidžiamumo priežasčių, o neįgalumas parodomas kaip jų priemonė           

tikintis užuojautos ir paramos: “Apsipirkęs ir į mašiną sėdęs vyras staiga išgirdo beldimą į              

langą. Lauke stovėjo jauna, maždaug 30-ies moteris. Rankos mostais ji leido suprasti, kad             

nieko negirdi. Klaipėdiečiui išlipus iš mašinos, kurčnebylė atkišo lapą su aukotojų vardais ir             

parašais. Šalia jų buvo nurodytos ir solidžios sumos, visai neprimenančios išmaldos.           

Padaviau jai porą eurų, tačiau vietoj padėkos sulaukiau tik pikto grūmojimo.”  17

17 Uostamiesčio elgetoms proros eurų negana, portalas Kaunodiena.lt, 2017 06 21. 
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Neįgalieji kaip labdaros/dovanų gavėjai - šiam tipui priskiriamos pozityvios         

žinutės apie žmonių su negalia gaunamą labdarą, tačiau netiesiogiai taip yra parodomas            

žmonių su negalia ar jų artimųjų/globėjų finansinis pažeidžiamumas. Absoliuti dauguma šiam           

tipui priskirtų straipsnių - žinutės apie labdaros vakarus, žinomų žmonių iniciatyvas aukoti            

konkrečiam tikslui ir panaši informacija. 

Neįgalieji kaip valstybės išlaikytiniai - žinutės, kuriose žmonėms su negalia          

skiriamos lėšos ar paramos programos įvardijamos kaip našta biudžetui, mokesčių          

mokėtojams. Ne visada tai pateikiama paniekinimai, kartais tiesiog norint pasakyti, kad           

žmonėms su negalia turi būti sudarytos galimybės nepriklausyti nuo pašalpų, tačiau bet kokiu             

atveju taip parodo neįgaliojo, kaip išlaikytinio ar kaip naštos, sampratą mūsų visuomenėje:            

„Lietuvoje tokie žmonės, deja, lieka be efektyvaus gydymo. Liga progresuoja, ir ilgainiui            

žmogus tampa neįgalus – našta ir šeimai, ir visuomenei“, – teigia reumatologė L.             

Bukauskienė.”  18

 

4.5 Neįgalumas kaip našta/ problema 

 

Bendrame negalios įvaizdžių pjūvių kontekste neįgalumas kaip našta ar problema          

užima priešpaskutinę vietą, taigi tai nėra dominuojantis naratyvas, tačiau vertinant skaičius,           

toks įvaizdžio tipas pasitaiko kas dešimtame straipsnyje/reportaže (116 straipsniai iš 1010 ). 

Šiame pjūvyje sutelpa tiek negalios priėmimas ir vertinimas kaip nelaimės savaime,           

neanalizuojant konkretesnių jos sukeliamų sunkumų, tiek ir detalus negalios naštos (finansinė           

ar emocinės) analizavimas. 

Ši kategorija apima visus negalios ir neįgalumo vaizdavimo įvaizdžius, kurie negalią           

pateikia kaip kaip emocinę naštą, grėsmę, sunkią problemą, nelaimę ar nepageidaujamą           

būseną. 

Reportažai ir straipsniai varijuoja pagal savo perteikiamą emociją ir dramatizmą, bet           

visi jie suponuoja, kad negalia yra sunkumas (didesnis ar mažesnis). 

18 Sunki liga paveikė Adelės gyvenimą: kūnas pats save naikina, Aušrinė Šėmienė, lrytas.lt, 2017 10 05, 
<https://sveikata.lrytas.lt/ligos-ir-gydymas/2017/10/05/news/sunki-liga-paveike-adeles-gyvenima-kunas-pats-sa
ve-naikina-2837453/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy> 

30 



 

Kitaip nei kitai įvaizdžio kategorijai priskirtame negalios kaip sunkaus, bet          

kontroliuojamo iššūkio tipe, čia dominuoja neigiamas arba neutralus situacijos vertinimas,          

nepateikiant išeičių ar pozityvios perspektyvų. 

 

 

Diagrama Nr. 15 Neįgalumas kaip našta/problema, n=116 

 

 

Neįgalumas kaip nelaimė - šis įvaizdžio tipas priskirtas toms žinutėms, kuriose           

neįgalumas vaizduojamas kaip nelaimė, pateikiant pavyzdžius, ką tenka išgyventi žmonėms          

su negalia ar jų artimiesiems. Šis tipas atsiskleidžia tiek straipsniuose, kuriuose negalios            

sukelti sunkumai rodomi kaip paslaugų trūkumo rezultatas, tiek ir tuose, kuriuose negalia            

savaime pristatoma kaip nelaimė. Dažniausiai aprašoma, kokius sunkumus sukelia negalia, ką           

tenka patirti pačiam žmogui ar jo šeimai. Vienas iš ryškiausiai negalią kaip nelaimę             

pateikusių straipsnių, specialiai siekiančių hiperbolizuoti jos sukeliamus sunkumus, buvo,         

labai tikėtina, reklaminis straipsnis, kuriame pristatomi vaistai nuo klausos sutrikimų:          

“Žmonės, turintys klausos negalią,izoliuojasi, neišeina iš namų, nesusitinka su draugais.          

Dauguma nervinasi, kad kiti kalba tyliai ir neaiškiai, ir nenori prisipažinti (net ir patys              

sau!),kad paprasčiausiai praranda klausą. Išbandžiau daug klausos aparatų, bet garso kokybė           

buvo prasta. Tie aparatai taip nervina žmogų, tie visi garsai aplink, traškėjimai, švilpimai. Jau              

geriau likti kurčiai, negu juos nešioti!” Tokiu būdu dramatizuojama negalios būsena,           19

19 Už tai, kad vėl girdi, dėkoja annūkei, Lietuvos rytas, 8 psl., 2017 06 10. 
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dezinformuojama visuomenė, žmonės su negalia vaizduojami kaip negalintys gyventi         

visaverčio gyvenimo. 

Neįgalumas kaip grėsmė - negalios kaip grėsmės vaizdavimas dažniausiai pasitaikos          

sveikatos skilties žinutėse, kuriose kaip baisiausia ligos pasekmė, neretai taip pat           

dramatizuojant, pateikiama negalia. Šis tipas konstruojamas ir kalbant apie pavojingą elgesį,           

kuris gresia neįgalumu. Tai nėra neutralus informavimas apie galimas pasekmes, o negalios            

pateikimas kaip vieno iš baisiausių gyvenimo scenarijų. Pavyzdžiui štai tokiu pavadinimu           

informuojama apie išsėtinės sklerozės ligą “ Medikai įspėja apie baisią ligą, suluošinančią            

jaunus žmones” Straipsnio viduje rašoma, kaip ši liga “luošina ne tik kūnus, bet ir sielas”,               20

nors informacijos apie tokią ligą galima rasti kardinaliai kitokios - kad tai sunki, tačiau              

kontroliuojama liga, kad su ja galima nugyventi gana kokybišką gyvenimą, jie bus laikomasi             

tam tikrų reikalavimų/nurodymų. Taigi akivaizdi tendencija gąsdinti ar šokiruoti žmones          

žinutėmis apie ligas ar negalią, siekiant, tikėtina, didesnio paspaudimų skaičiaus. 

Neįgalumas kaip kraštutinė nepageidaujama būsena - į šią kategoriją patenka          

straipsniai, kuriuose, skirtingai nei neįgalumo kaip grėsmės vaizdavimo atvejais, negalia          

pateikiama kaip galima kokios nors ligos kraštutinė būsena, tačiau tonas išlieka neutralus,            

informuojantis, o ne gąsdinantis. Šioje kategorijoje gausu labai neutralių žinučių apie ligas ar             

būkles, kurios gali (bet nebūtinai) baigtis neįgalumu.  

Neįgalieji kaip emocinė našta artimiesiems - šis įvaizdis priskirtas straipsniams,          

kurie pasakoja apie neįgaliųjų artimųjų patiriamą emocinę naštą bei paslaugų trūkumą ar            

naujų, lengvinančių jų naštą,  atsiradimą.  

Neįgalieji kaip finansinė našta artimiesiems - pasitaiko istorijų, kur išsamiai           

analizuojami finansiniai kaštai, kuriuos artimieji patiria dėl žmogaus su negalia slaugymo: tai            

gali būti paslaugų, įrangos, specialių priemonių kaina. Dažniausiai apie tai kalbama           

kritikuojant per menką valstybės paramą neįgaliųjų artimiesiems. 

Neįgalieji kaip iššūkis medikams - aprašomos situacijos, kai medikai sunkiai randa           

ligos priežastis ir sugaišta daug laiko ieškodami efektyvių gydymo priemonių. Neįgalumas           

vaizduojamas kaip sunkus profesinis iššūkis.  

Neįgalieji kaip nenašūs darbuotojai - neįgalia pateikiama kaip trukdis tinkamai          

atlitki darbą. Toks įvaizdis pasitaiko pačių neįgaliųjų pasakojamose istorijose, kuriose jie           

20Medikai įspėja apie baisią ligą, suluošinančią jaunus žmones, tv3.lt, 2017 06 01, 
<https://www.tv3.lt/naujiena/912837/medikai-ispeja-apie-baisia-liga-suluosinancia-jaunus-zmones>. 
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skundžiasi dėl nepakankamo supratimo, arba verslininkų argumentacijoje, siekiant valstybės         

paramos (subsidijų) įdarbinant žmones su negalia.  

 

 

4.6 Neįgalumas ir kriminalinis kontekstas 

 

Negalia ir kriminalinis kontekstas ne toks jau retas derinys, tačiau svarbu pabrėžti,            

kad tai nereiškia, jog patys neįgalieji yra agresoriai ar pažeidėjai (nors pasitaiko ir tokių).              

Žmonės su negalia dažniausiai yra nusikaltimų priedanga arba nelaimingų atsitikimų dalyviai           

(gaisrų, dingimų). Taip pat reikšmingas šių pranešimų kilmės aspektas - labai dažnai            

žurnalistai naudojasi policijos departamento parengtais tekstais ir perspausdina informaciją         

apie negalią, kuri neturi jokios visuomeninio intereso vertės, tačiau neapdairiai palikta ši            

informacija formuoja žmonių su negalia įvaizdį neigiamam kontekste. Tai ypač ryšku           

dingusių žmonių paieškos skelbimuose, kuriuose nurodoma, kad ieškomas asmuo,         

pavyzdžiui, serga depresija, tarsi ši aplinkybė padėtų jį surasti.  

 

Diagrama nr. 16. Žmonės su negalia ir negalia kriminaliniame kontekste, n=76 

 

 

Neįgalieji kaip priedanga sukčiavimui - dažnai pasitaikantis žmonių su negalia          

įvaizdžio tipas, kai apsimetant neįgaliaisiais ar imituojant pagalbą prašoma paramos ar           
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bandoma įsigyti neįgalumą, siekiant pasinaudoti valstybės parama. Be konkurencijos šioje          

srityje dominavusi tema - neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybos korupcijos          

skandalas, tačiau pasitaikė ir smulkesnių pavienių pranešimų apie neįgaliais apsimetančius          

sukčius, ar neįgaliųjų organizacijų vardu paramos prašančius nusikaltėlius. 

Neįgalieji kaip agresoriai, nusikaltimų organizatoriai ar dalyviai - šiam tipui          

priskirti straipsniai ar reportažai pasakoja apie žmones su negalia, kurie patys yra nusikaltimų             

dalyviai ar organizatoriai. Neįgalumas kartais pateikiamas kaip galima lengvinanti aplinkybė          

sprendžiant dėl nuosprendžio . Per tyrimo laikotarpį buvo skelbiama apie žmones su negalia,            21

kaltinamus ar įtariamus seksualine prievarta, eismo pažeidimais, bendrininkavimu nužudant.         

Neįgalumas tokio tipo pranešimuose išskiriamas kaip įdomi ar svarbi aplinkybė, kartais net            

dedamas į pranešimo pavadinimą, pavyzdžiui - “Girtas neįgalus vilnietis skausmingai          

įsitikino: sankryžose jo vežimėliui – ne visuomet pirmenybė”  22

Neįgalieji kaip neprognozuojamai besielgiantys žmonės - agresyvus, neatsakingas        

ar neprognozuojamas žmonių elgesys kartais siejamas su negalia, dažniausiai - psichikos.           

Ryškus tokio atvejo pavyzdys - moters, užpuolusios medikę dėl psichotropinių vaistų recepto,            

atvejis . Čia pateko ir informacija apie vyrą, kuris prižiūrėjo sunkiai sergančią mamą, pats             23

patyrė psichologinių sunkumų, ir savo mamą nužudė. Šiam tipui priskirti ir dingusių žmonių             

paieškos pranešimai, kuriuose pabrėžiamas neįgalumas.  

5. Nuomonės apie neįgaliuosius formuotojai 

 
Analizuojamoje žiniasklaidoje nuomonę apie žmones su negalia ir aktualius         

neįgaliųjų integracijos klausimus formuoja 1033 šaltiniai (cituojami asmenys, dokumentai,         

patys žurnalistai ar anoniminiai šaltiniai). Išanalizavus žiniasklaidą pagal tai, kas dažniausiai           

pasisako apie žmones su negalia ir negalią (fiksuoti tiesiogine ar netiesiogine kalba perteikti             

šaltinių pasisakymai publikacijose), pastebėta aiški tendencija per žiniasklaidos kanalus         

21 Kauno žudynių byla: Regos negalia R.Ivanauskui nepadėjo išvengti atsakomybės, delfi.lt, 2017 06 02, 
<https://www.delfi.lt/news/daily/crime/kauno-zudyniu-byla-regos-negalia-r-ivanauskui-nepadejo-isvengti-atsak
omybes.d?id=74834498>. 
22 Girtas neįgalus vilnietis skausmingai įsitikino: sankryžose jo vežimėliui – ne visuomet pirmenybė, 15min.lt, 
2017 06 14, 
<https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/girtas-neigalus-vilnietis-skausmingai-isitikino-s
ankryzose-jo-vezimeliui-ne-visuomet-pirmenybe-59-811998> 
23 Klaipėdos ligoninėje dar neregėtas sesers išpuolis prieš medikę, lrytas.lt, 2017 06 02, 
<https://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/2017/06/02/news/klaipedos-ligonineje-dar-neregetas-sesers-ispuolis-pr
ies-medike-1532330/>. 
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paskleisti aktualius su negalia susijusius klausimus iš valdžios institucijų, tarnautojų          

perspektyvos. 33 proc. visų cituojamų nuomonės formuotojų - valdžios atstovai (ministrai,           

ministerijų darbuotojai, valstybės ir savivaldybių įstaigų tarnautojai, taip pat cituojami          

įstatymai, dokumentai). Seimo nariai pasisako negausiai - 5 proc. visų atvejų, dažniausiai            

straipsniuose, pranešančiuose apie Neįgaliųjų reikalų komisijos kūrimą ir veiklą. 

Aktyvūs nuomonės apie neįgaliuosius formuotojai žiniasklaidos tekstuose išlieka        

anonimiški - apibendrinimus apie neįgaliuosius, politikos aktualijas ar įvykius formuluoja          

arba patys žurnalistai, arba perspausdintų iš kitų šaltinių (pvz., pranešimų spaudai) autoriai.            

Jie sudeda publikacijų akcentus, formuluoja klausimus, pasiūlo žiūros kampą į žmones su            

negalia, visuomenei aktualią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką ar kitus klausimus.  

 

Diagrama Nr. 17 Žiniasklaidos šaltiniai, formuojantys nuomonę apie neįgalumą ir 
žmones su negalia (n=1002) 

 

Žmonės su negalia sudaro matomą ir išsiskiriančią, nors ir ne didžiausią žiniasklaidos            

informacijos šaltinių grupę - cituojami 10 proc. visų atvejų (101 k.), o tai yra triskart rečiau,                

nei valstybės ir savivaldybės įstaigų tarnautojai. Dažnai žmonių su negalia pozicijai ir            

interesams atstovauja jų artimieji (4 proc., 43 k.) ir žmonių su negalia organizacijų atstovai (4               

proc., 39 k.) 
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Šaltiniai dažniau formuoja teigiamą, negu neigiamą žmonių su negalia situacijos ir           

pačių žmonių su negalia vertinimą. Daugiau integracijos problemų pastebi žmonių su negalia            

artimieji (50 proc. kritiškų pasisakymų), žmogaus teises ginančių nevyriausybinių         

organizacijų atstovai (44 proc.), žmonių su negalia organizacijų atstovai (37 proc.). 

 

6. Neįgaliųjų integracijos būklės atspindėjimas žiniasklaidoje 

 
Tyrimo metu registruotos publikacijos, kuriose aptarti neįgaliųjų integracijos        

klausimai. Tokių publikacijų buvo 859 (n=859), juose įvairių integracijos aspektų paminėta           

888 kartus. Dažniausiai žiniasklaida atspindėjo pajamų užtikrinimo neįgaliesiems kaip         

esminio dalyvavimo bendruomenėje veiksnį, aplinkos pritaikymo klausimus, sveikatos ir         

kitas paslaugas neįgaliesiems. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo         

problematika žiniasklaidos publikacijose atspindima palyginti retai, dažniausiai kalbant apie         

institucinės globos institucijų pertvarką ir negalią turinčių vaikų integravimą į bendrojo           

lavinimo sistemą, tačiau pati Konvencija minima itin retai (žr. Diagramą Nr. 18). 

 

Diagrama Nr. 18 Diskusijos apie skirtingas neįgaliųjų integracijos sritis, n=856 

 

Apskritai žiniasklaidoje neįgaliųjų integracijos būklė ir pastangos Lietuvoje        

vertinamos labiau teigiamai (36 proc. visų vertinimų arba 311 atvejų), žr. Diagrama Nr. 19.              

36 



 

Daugiausia iš jų teigiamai vertinamas aplinkos pritaikymas ir ketinimai pritaikyti aplinką           

neįgaliesiems (64 atv.), paslaugų teikimas (46 atv.), įvairios lengvatos ir įstatymų pakeitimai,            

padedantys užtikrinti didesnes pajamas (42 atv.), pozityviai aprašomas ir neįgaliesiems          

pritaikytas laisvalaikis ir pramogos (40 atv.) bei sporto pasiekimai (38 atv.). Reikšmingoje            

dalyje (34 proc., 292 atv.) analizuotų publikacijų nuo integracijos būklės, pastangų ir planų             

vertinimo susilaikoma.  

 

Diagrama Nr. 19 Socialinės integracijos sričių žiniasklaidoje vertinimas proc. (n=859). 

 

 

Tačiau yra integracijos sričių, kurios žiniasklaidoje vertinamos neigiamai (30 proc.,          

256 atv.) - neigiamai vertinamas pajamų neįgaliesiems užtikrinimas (41 atv.), sveikatos           

apaugos sistema (41 atv.), paslaugų užtikrinimas (39 atv.), neįgaliųjų integracijos į darbo            

rinką būklė (35 atv.), aplinkos pritaikymas (29 atv.) Ypač neigiamai vertinta neįgaliųjų            

integracijos į darbo rinką būklė birželį - tai daugiausia susiję su žiniasklaidoje plačiai             

nušviestais įtariamos korupcijos atvejais Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje.         

Nors, kaip jau minėta, aplinkos pritaikymo ir paslaugų sritys vertintos ir pozityviai,            

kritiškuose straipsniuose buvo pabrėžiama, jog žmonių su negalia poreikiai kol kas nėra            

tinkamai atliepiami. 

37 



 

Žiniasklaida palyginti retai imasi aktyvaus vertintojo ar kritiko vaidmens - žurnalistų           

požiūris išryškėja formuluojant temas, jų aspektus, klausimus, problemas. Kadangi         

dažniausiai aktyviai pozicijai pareikšti pasitelkiami šaltiniai iš valstybės ir savivaldybių          

institucijų, teikiantys informaciją apie pasiekimus neįgaliųjų integracijos srityje, galima         

pastebėti, kad žiniasklaidoje transliuojamas vertinimas dažniau sutampa su valstybės ir          

savivaldybių įstaigų transliuojamu pozityviu vertinimu, negu su neįgaliųjų ar neįgaliųjų teises           

ginančių organizacijų vertinimu, kuris dažniau būna kritiškas. Kitas dalykas - žiniasklaida           

perspausdina gana daug pranešimų spaudai, kuriuose konstruojama pozicija ir nuomonė yra           

palanki jų autoriams. Verslo įmonės taip pat savo iniciatyvas žmonių su negalia padėčiai             

pagerinti aktyviai naudoja konstruodamos savo išorinėje komunikacijoje. 

Analizuojant integracijos klausimą, pažymėtina, kad svarbus integracijos procese yra         

pačios žiniasklaidos kaip informacijos šaltinio žmonėms su negalia vaidmuo. Informacijos          

pritaikymas yra viena iš esminių žmonių su negalia įgalinimo sąlygų, leidžiančių sekti ir             

suprasti visuomeninius procesus, priimti sprendimus (pvz. už ką balsuoti) ir gauti tiesiogiai            

žmonių su negalia bendruomenei aktualią informaciją (apie paslaugas, mokesčius, įvairias          

galimybes). Vertinant analizuotus žiniasklaidos kanalus jų turinio pritaikymo žmonėms         

su negalia aspektu, pasakytina, kad informacijos pritaikymas priklauso nuo negalios ir nuo            

informavimo tipo. Esminiai skirtumai yra tarp rašytinės ir audiovizualinės informacijos          

pritaikymo būdų. 

Rašytinė informacija, pateikiama interneto dienraščiuose, priklausomai nuo negalios         

gali būti pritaikoma leidžiant didinti tekstą (silpnaregiams), išklausyti tekstą (neregiams),          

verčiant tekstą į gestų kalbą (turintiems klausos negalią) ar pateikiant jį lengvai suprantama             

kalba (žmonėms su intelekto negalia). Tuo metu audiovizualinė informacija, t.y. televizijų           

pateikiama informacija, gali būti pritaikoma titruojant tekstą (žmonėms su klausos negalia),           

verčiant į gestų kalbą (klausos negalia) arba pateikiant audiovizualinį vertimą (regos negalią            

turintiems žmonėms). 

Nei vienas iš stebėtų šaltinių nėra visiškai pritaikytas žmonėms, turintiems           

alternatyvios komunikacijos poreikių, tačiau, visgi, kai kurios žiniasklaidos priemonės sudaro          

daugiau galimybių žmonėms su negalia nei kitos. 

Vertinant interneto dienraščius, teigiamai išsiskiria svetainės Lietuvoszinios.lt ir         

Lrytas.lt rubrika „Aš galiu“. Lietuvos žinių dienraštis internete skaitytojams suteikia          

galimybę didinti tekstą ir jį išklausyti naudojantis puslapyje integruota programa. Dienraštyje           
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Lrytas.lt visus straipsnius galima pasididinti paspaudus specialią ikonėlę, o rubrikos „Aš           

galiu“ informacija turi ir lengvai skaitomą versiją. Tai yra vienintelis naujienų dienraštis            

internete, kuriame dalį informacijos galima skaityti lengvai suprantama kalba. Visgi, svarbu           

pabrėžti, kad ši rubrika yra finansuojama Lietuvos neįgaliųjų reikalų departamento prie           

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taigi tai nėra paties Lrytas.lt iniciatyva. Didžioji            

dauguma likusių interneto laikraščių suteikia tik galimybę pasididinti tekstą, o Delfi.lt, Tv3.lt,            

Alfa.lt, Bernardinai.lt ir Verslozinios.lt nesuteikia ir šios galimybės. Tiesa, šioje analizėje           

nevertinamos interneto laikraščių mobiliosios programėlės, kurios gali turėti daugiau         

informacijos pritaikymo galimybių. 

Pritaikant televizijos turinį pagrindinės galimybės, kaip jau minėjome, yra trys –            

titrai, gestų kalba ir audiovizualinis vertimas. Pastarasis, kai vaizdas ekrane yra           

komentuojamas (nereginčiam žmogui pasakojama, kas vyksta ekrane, kokie veikėjai kalba ir           

pan.) nėra teikiamas jokios televizijos Lietuvoje. Gestų kalbos vertimą nuosekliai užtikrina           

tik nacionalinis transliuotojas – LRT. Šiame kanale kiekvieną dieną į gestų kalbą verčiama             

viena žinių laidą - pavakario žinios. Dalį savo eterio titruoja tiek nacionalinė, tiek ir kai               

kurios komercinės televizijos, tačiau, kokį eterio procentą sudaro titrais pateikiama          

informacija, niekur nepateikiama. 2015 metais žmonių su negalia organizacijų parengtos          

alterantyvios Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje        

ataskaitoje teigiama, kad titrais pateikiama apie 2,6 proc. televizijų informacijos . Kaip gerąjį            24

pavyzdį galima paminėti interneto televizijos Laisvės TV atvejį, kuris į stebimus šaltinius            

nepateko, tačiau yra vertas paminėjimo, nes nuo 2017 metų rudens deklaravo siekį visas savo              

laidas titruoti. Savanorių pagalba dabar yra titruojama didžioji dalis eterio, tačiau dėl            

savanoriško darbo specifikos, dalis laidų sutitruojamos praėjus kuriam laikui po jų           

pasirodymo.  

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos žiniasklaida skiria labai menkai dėmesio ir           

pastangų skleidžiamos informacijos pritaikymui piliečiams, turintiems skirtingas negalias. 

7. Neįgaliųjų vaizdavimas viešojoje erdvėje: žurnalistų požiūris 

 

24 Alternatyvi ataskaita dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje, 22 psl., 2015, 
Lietuvos neįgaliųjų forumas, 
http://lnf.lt//wp-content/uploads/2016/09/2.JT_Neigaliuju_teisiu_konvencijos_Alternatyvioji_ataskaita.pdf. 
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Nors kaip jau minėta žurnalistai nėra aktyvūs nuomonės reiškėjai kalbant apie žmones            

su negalia ar politiką žmonių su negalia atžvilgiu, jie veikia kaip tam tikri viešojoje erdvėje               

sklindančios informacijos vartininkai (angl. gatekeepers) - nuo jų požiūrio ir nuostatų,           

individualių ir redakcijos profesinių vertybių bei praktikų labai dažnai priklauso, kokia           

informacija per žiniasklaidos priemones pasiekia auditoriją. 

Siekiant išsiaiškinti žurnalistų, pranešančių žinias apie negalią ir neįgaliuosius,         

požiūrį ir nuostatas, pasireiškiančias priimant redakcinius sprendimus ir rengiant publikacijas          

apie žmones su negalia ar neįgalumą, suorganizuotos dvi fokusuotų grupių diskusijos. 

Žurnalistai į fokusuotų diskusijų grupes buvo atrinkti grindžiant žiniasklaidos         

monitoringo rezultatais (kviesti autoriai, kurie dažniausiai rengia su neįgaliaisiais susijusias          

temas), o jiems negalint dalyvauti, pasitelktas rekomendacijų principas - autoriai buvo           

paprašyti pasiūlyti šia tema giliai besidominčius savo kolegas. 

Iš viso į diskusiją buvo pakviesti 20 žurnalistų iš visų analizuotų žiniasklaidos            

priemonių, dalyvauti sutiko 10 (dalyvavo Delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, lrt.lt, alfa.lt, Lietuvos           

ryto, LRT TV, LNK ir savaitraščio „Bičiulystė” žurnalistai) pagal žiniasklaidos kanalus,           

grupės pasiskirstė taip: 

 

2 lentelė. Fokusuotų diskusijų grupių dalyviai 

I diskusijų grupė II diskusijų grupė 

Interneto dienraščio žurnalistas - ID1 Interneto dienraščio žurnalistas - ID4 

Interneto dienraščio žurnalistas ID2 Interneto dienraščio žurnalistas ID5 

Interneto dienraščio žurnalistas  ID3 Laikraščio žurnalistas L2 

Laikraščio žurnalistas L1 Radijo žurnalistas R1 

Televizijos žurnalistas TV1 Televizijos žurnalistas TV2 

 

Fokusuotų grupių diskusijų tyrimo tikslas formuluojamas taip: atskleisti        

veiksnius, darančius įtaką žmonių su negalia ir neįgalumo klausimų vaizdavimui          

žiniasklaidoje. Klausimynas, naudotas diskusijose, pateiktas priede. 

Pirmiausia žurnalistų buvo klausta, koks yra jų pačių požiūris į neįgaliuosius ir            

neįgaliųjų situaciją. Dauguma akcentavo požiūrį į neįgaliuosius kaip į lygiaverčius          

visuomenės narius, Lietuvos respublikos piliečius, vienas respondentas pabrėžė gailesčio         
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momentą (Bet kurios negalios žmogui yra gailesčio – visada mintyse palinkiu viso ko geriausio TV2).               

Neįgaliųjų situacija integracijos aspektu žurnalistų vertinta labai neigiamai. Tarp daugiausia          

minėtų problemų, kurias pastebi žurnalistai - prastas aplinkos pritaikymas (ID4: Padėtis baisi.            

Apskritai neįgaliųjų labai mažai matyti viešumoje, mieste. Kita vertus, jei jau dviračiu mieste sunku važiuoti, tai                

ką ir kalbėti apie judėjimo negalią turinčius [su vežimėliais - aut. past.]), visuomenėje ir redakcijose               

gajūs neigiami stereotipai ((Neįgalus žmogus eteryje nesižiūri - nebus reitingų TV2), neįgalių vaikų             

integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas (Formalus sujungimas galimas. Bet tai yra tokie baubai.             

Net neabejoju, kad sukiltų bendruomenė, mokyklos L2). Žurnalistai svarstė, kaip galėtų keistis situacija             

ir kas galėtų būti pokyčio varikliais. Minėta, kad mąstymo kaita galėtų vykti, jei patys              

neįgalieji būtų aktyvesni visuomenėje (Neįgalieji ir patys yra uždari, kol jie taip save vertins, taip ir bus                 

- TV2), o ir redakcijos atviresnės (Gal keisis požiūris, jei patys neįgalieji ateis dirbti žurnalistais - TV2).                 

Kita vertus, pastebėta, kad ir neįgalieji yra visuomenės dalis bei jiems taip pat reikia įveikti               

daug stereotipų apie neįgaliųjų poreikius (Teko kalbinti architektą, kuris pats yra neįgalus, projektavo             

miestą - Visaginą - ir suprojektavo taip, kad tas miestas neturi pritaikymo - R1).  
Žurnalistų vertinimas fokusuotų diskusijų grupių metu nesutapo su neįgaliųjų         

integracijos vertinimu publikacijose - kaip matyti iš analizės, pozityvaus vertinimo          

žiniasklaidoje yra ganėtinai daug, nors tokio diskusijų metu beveik nebuvo. 

Paklausti, kokios temos jų redakcijose galėtų sudominti redaktorius, žurnalistai         

išskyrė tokias temas: 

 

3 lentelė. Temos, kurias siūlo žurnalistai savo redaktoriams 

Sportas - olimpiados ir parolimpiados (“Visada parveža medalių - net daugiau nei sveikieji”) 
Rinkimai - kaip balsuoti aklajam? 
Gražios sėkmės istorijos; Istorijos, kur žmogus peržengia negalią  - nustebina 
Kasdienės problemos - apiplėšė, užsikimšo kanalizacija ir t.t. 
 
Proginės temos (pvz., Baltosios lazdelės diena, Neįgaliųjų diena) 
 
Struktūriniai dalykai - specialiųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų jungimas 
 
Diskriminacija ( sunkumai darbe/visuomenėje/paslaugų negavimas/nelygios galimybės) 
 
Psichikos sutrikimai 
Teisiniai klausimai 
Sveikatos paslaugos 

  

Žurnalistai paminėjo ir temų, kurių jau vengia siūlyti redaktoriams (Vežimėliai…[aplinkos          

pritaikymas judėjimo negalią turintiems žmonėms - aut. past.] net nebesinori tų temų liesti, nes viskas jau rašyta                 
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daug kartų ir žinoma. Psichikos negalią turintys žmonės – labai stigmatizuojami - irgi rašyta, irgi žinoma -                 

ID4). 

Jau atrenkant temas, žurnalistams labai svarbi yra etinė dimensija; Svarbiausia nepakenkti           

ID1); Kas susiję su psichikos negalia - aš labai atsargiai redaktoriui sakau [siūlau tokias temas - aut. past].                  

Pavyzdžiui laida 24 valandos, kur važiuoja į namus - kartais akivaizdu, kad žmogus turi problemų. Bet vis tiek                  

išeina į eterį, nors priežastis negalia – nepastebėta, slėpta, netinkamai gydyta, negydyta - TV2). Žurnalistai ir                

rinkdami informaciją, ir publikuodami akcentavo etikos svarbą - Visada atsiklausi, ar galima jį             

rodyti - TV1; Jie gali nesuprasti, kad tai [tam tikra informacija - aut. past.] gali pakenkti – jie per daug atviri                      

kartais būna ID1; Čia ne ta tema, kur manipuliuotum dėl skaitomumo ar reitingo. - ID4. Kai kurie įvertina,                  

ar apskritai reikšminga publikacijose minėti, kad vienas iš jos herojų turi negalią (Niekada             

neverta minėti, nebent negalia, neįgaliųjų integracija yra pagrindinė tema - ID1). Žurnalistams yra žinoma              

ir diskusijoje dalyvavusiems žurnalistams priimtina, kad jei nėra objektyvių duomenų teigti,           

jog įtariamas nusikaltimu asmuo turi psichikos negalią ar kitų psichikos sutrikimų, to            

nereikėtų skelbti. Kita vertus, besispecializuojantys temoje diskusijos dalyviai kai kuriuos          

savo kolegas buvo linkę vertinti ir kritiškai: Pažeminti ir nuskriaustieji – kaip atskirtas žanras labai               

populiarus – jų žmonės nori. Nori sensacijos. Nors neetiška daryti sensaciją iš neįgalumo - L1. 

Diskusijų metu paminėtosios temos iš esmės sutampa su žiniasklaidos analizės          

rezultatais, tačiau žurnalistai yra nelinkę minėti kriminalinių bei nelaimių kontekstų, kuriuose           

dažnai vaizduojami neįgalieji. Kaip parodė monitoringo rezultatai, temos, kuriose         

akcentuojami valstybės institucijų veiksmai ir iniciatyvos, labdaros organizacijų akcijos buvo          

gana gausios žiniasklaidoje, tačiau diskusijų metu neakcentuotos. Galima numanyti, jog          

tokios temos publikuojamos (ypač interneto žiniasklaidoje) daugiausia pranešimų spaudai         

pagrindu, minimaliai arba iš viso neredaguojant. 

Centriniai parenkant ir rengiant temas, aktualias visuomenei ir neįgaliesiems, yra          

informacijos šaltiniai. Diskusijų metu žurnalistai akcentavo šiuos šaltinius: 

 

4 lentelė. Žurnalistų naudojami informacijos šaltiniai 

I diskusijų grupė II diskusijų grupė 

Oficialūs šaltiniai – ministerijos Neįgaliųjų organizacijos, BET jos ne visada      
pasiekiamos 
Neseniai buvo parolimpiečių sugrįžtuvės.    
Paskambintum į sporto departamentą. Vis tiek ką       
nors rasi. Į parolimpinį komitetą beveik buvo       
neįmanoma prisiskambinti - TV2 
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Neįgaliųjų organizacijos (Viltis; LNF;    
Atgaja; Lietaus vaikai; Algojimas ir kiti      
fondai; kurčiųjų, aklųjų organizacijos ir     
įvairios draugijos) 

„Facebook” diskusijos 

Neįgalieji ir jų artimieji (Daugiau per pačius       
žmones patenka, nei per organizacijas - ID3) 

Mokslininkai, darantys sociologinius tyrimus apie     
neįgaliųjų bendruomenes (R1) 
 

 
Per pažįstamus (ID 5) 

Ekspertai (Jonas Ruškus) 

Medikai 

Skundai/laiškai 

Dienos centrų specialistai 

FB grupės – mamų, pagal ligas ir pan. 
 
---FB labai dažnai tampa inspiracija – patys       
neįgalieji, jų artimieji, kaimynai, aktyvistai 
 
Patys žmonės FB pasidalina, bet dažnai patys       
dingsta 

 

Diskusijos metu žurnalistai beveik neakcentavo valstybės ir savivaldybės institucijų         

šaltinių svarbos savo darbe (antrojoje diskusijų grupėje apie šio tipo šaltinius net nebuvo             

kalbėta), tačiau žiniasklaidos monitoringo rezultatai atskleidė, kad jie cituojami gana dažnai.           

Daug diskusijų metu kalbėta apie neįgaliųjų organizacijas, gausiai jų vardyta, nors           

žiniasklaidos tyrimo rezultatai rodo, kad jos nėra dažnas žurnalistų šaltinis. Diskusijos metu            

įvardyta viena iš priežasčių - ne visos jos yra lengvai prieinamos žurnalistams - kai kurios               

nerodo pastangų komunikuoti. Kitas dalykas - originali žurnalistinė produkcija turi tendenciją           

pasislėpti tiražuojamų tekstų (kurie tie patys pasirodo po keletą kartų, skirtingose           

žiniasklaidos priemonėse ir keletą dienų iš eilės), ypač internete, gausoje. 

Žurnalistai vertina pačius neįgaliuosius kaip šaltinius, noriai kalbina, tačiau pastebi,          

jog kartais trūksta žinių, kaip komunikuoti (kalbinti, kokio etiketo laikytis) skirtingų negalių            

ir ypač - intelekto, psichikos negalių - turinčius pašnekovus. 

Sunkiausia apie psichikos negalią rašyti, rengti pasakojimus. Fizinė negalia – viskas aišku, tu gali su               

žmogumi padiskutuoti. Kaip su intelekto negalią turinčiu žmogumi – kaip su juo kalbėti? ID5 

Žmogus turintis fizinę negalią. Rankos nevaldantis arba neturintis. Kaip pasisveikinti? Ranką paduoti?            

Paprasčiausios komunikacijos su neįgaliaisiais etiketo žinių trūksta. ID4 
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Tačiau viena iš diskusijoje dalyvavusių žurnalisčių pabrėžė, jog šie klausimai yra           

laikini - kol neįgalieji tebėra retai sutinkami mūsų kasdienėje aplinkoje: Reikia, kad būtų žmonės              

[su negalia - aut. past.] šalia mūsų – žurnalistų, studentų, mokinių. Tada nereikės mokymų [žurnalistams, kaip                

elgtis] - gyvenimas išmokys. ID1 
Diskusijos dalyvių paklausus, kokiais vadovaujasi teisės aktais vertindami neįgaliųjų         

situaciją Lietuvoje, žurnalistai pasidalijo skirtinga patirtimi. Niekada neteko [vertinti vadovaujantis          

perskaitytais teisės aktais - aut. past.]. Pas mus būna paprastos lengvos istorijos. - TV2; Nemažai pritarė                

diskusijų dalyvei, teigiančiai, jog patys teisės aktais vadovaudamiesi nevertina - ieško           

kompetentingų ekspertų (Pati nevertinu. Ieškau eksperto, kuris pakomentuotų pagal teisinę bazę - ID1).              

JT Neįgaliųjų teisių konvencija pačių fokusuotų diskusijų grupių metu buvo paminėta tik            

dviejų žurnalistų. Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių konvencija – ją paskaičius, kitaip pradedi žiūrėti į              

situaciją Lietuvoje - ID5. Tik viena žurnalistė - specializuoto daugiausia neįgaliesiems skirto            

leidinio - sakė, kad gilinasi ir ieško temų teisės aktuose: Tyrėme socialines įmones - skaitėme               

socialinių įmonių įstatymą; teisės aktuose skaitėme apie būsto pritaikymą - L2. 
Aptariant klausimą apie tai, kokį poveikį žurnalistų dėmesys temoms apie negalią           

daro pačių žmonių su negalia situacijai diskusijose dalyvavę žurnalistai akcentavo savo           

vaidmenį informuojant pačius neįgaliuosius ir visuomenę. Situacijos pokyčių, nors ir ne taip            

dažnai, kaip norėtųsi, kai kurie žurnalistai taip pat pastebi: 

Kad realus poveikis - tai retai. [Atsakingos] institucijos turi pasiteisinimą visada. Nebent stigma             
nuimama, visuomenėje didėja supratimas, mažėja stereotipų, mąstymas keičiasi. Kas paveiku visuomenei - tai             
ekperimentai – bandymas atsisėsti į vežimėlį ir panašūs; Tai, kas padeda įsijausti, tie aprašymai paveikūs.               
Patirties viešinimas. Bet kad būtų realus poveikis, kad institucija sureaguotų - vienetai atvejų. (I5) 

Institucijos mėgsta atsimušinėti, bet būna, kai pasijunta priremtos prie sienos ir privalo kažką daryti.              
Pavyzdžiui, atsirado akliesiems reikalingi čiulbantys šviesoforai (TV1)  

Kai temos įdomios, patys neįgalieji tampa aktyvesni (ID1) 
Kas keičiasi - tai jie [neįgalieji - aut. past.] tampa labiau matomi, suteikiamas jiems balsas. Atskirties                

mažiau, daugiau temų atsiranda, daugiau žiniasklaidos dėmesio sulaukia. Jie mūsų visuomenės dalis ir jų              
istorijos kaip ir visų kitų vertos patekti į žinias, portalus. 

Norėtųsi kartais prisidėti prie problemų sprendimo. Štai Žalgirio arenoje smarkiai sumažino vietas            
neįgaliesiems – vietoje jų pastatė staliukus. Bet pirmiausia informuoti neįgaliuosius. (L2) 

 
Tačiau su viešumu kyla ir tam tikrų iššūkių: Turi emocinį poveikį, veikia neigiami komentarai              

internete (ID2). Taigi apibendrintai galima sakyti, kad žurnalistų nuomone, žiniasklaidos          

dėmesys prisideda prie žmonių su negalia geresnio matomumo viešojoje erdvėje ir keičia į             

gera visuomenės nuostatas ir nuomonę, laužo stereotipus apie neįgaliuosius. Viešumas visgi           

ne visada paveikia institucijų politiką ir sprendimus. 

Diskutavę žurnalistai taip pat mano, kad reikšmingesnį vaidmenį galėtų suvaidinti          

neįgaliųjų teises ginančios organizacijos. Be kita ko, jos galėtų būti ir daugiau matomos.             
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Abiejose grupėse atsakant į klausimą, ką geriau galėtų padaryti neįgaliųjų teises ginančios            

organizacijos, kad daugiau atkreiptų žurnalistų dėmesį į negalios temas, buvo suformuluota           

daug pasiūlymų: 

 

5 lentelė. Žurnalistų patarimai neįgaliųjų teises ginančioms organizacijoms 

Aktyviai atlikti stebėseną ir operatyviai informuoti - 
pvz., kai keičiasi teisės aktai 
Turėti ekspertų, kurie galėtų komentuoti pokyčius žiniasklaidai 
Organizuoti renginius, diskusijas, pristatyti naujoves, kviesti žurnalistus 
Inicijuoti visuomenei svarbius įvykius 
Siūlyti pašnekovus ir istorijas žiniasklaidai 
Tarp savo narių identifikuoti tokius lyderius, įkvepiančius žmones kaip Nick Vujicic 
Parengti vadovą, kaip žurnalistams derėtų elgtis arba nederėtų elgtis kalbinant šaltinius su 
skirtingomis negaliomis. 
 
Garsiau kalbėti, eiti, siūlyti žurnalistams savo istorijas. To trūksta. Nepastebiu, kad kažkas 

iš organizacijų man rašytų ir siūlytų pašnekovus, temas, siūlytų rašyti jiems aktualiomis 
temomis. ID4 

 

 

Apibendrinant žurnalistų fokusuotų grupių diskusijų metu išsakytas mintis, galima         

teigti, kad žurnalistai, dažniau pranešantys apie su negalia susijusias temas, laikosi           

žurnalistinės etikos principų ir įvertina renkamą bei skelbiamą informaciją poveikio          

neįgaliesiems aspektu. Žurnalistų dėmesys etikai iš esmės atsispindi ir atliktojo žiniasklaidos           

tyrimo rezultatuose - ryškių diskriminacijos atvejų, neetiško neįgaliųjų vaizdavimo bei          

neigiamų nuostatų formavimo žiniasklaidoje beveik nepasitaikė. Visgi temų spektras galėtų          

būti ir platesnis. Žurnalistai ir daugiau rašytų su negalia susijusiomis temomis - išsakyta             

mintis, kad redakcijos galėtų priimti į darbą negalią turinčių žurnalistų, taip pat kad neįgaliųjų              

teises ginančios organizacijos galėtų būti aktyvesnės komunikuodamos viešumoje apie savo          

veiklą ir neįgaliesiems bei visuomenei aktualias temas. Dauguma diskusijoje dalyvavusių          

žurnalistų mano, jog jų pateikiama informacija apie žmones su negalia prisideda prie            

visuomenės nuostatų keitimo, žalingų socialinių stereotipų laužymo, diskusijų aktualiomis         

temomis kurstymo. 
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Išvados 
 
 
Žiniasklaidos dėmesys su neįgaliaisiais susijusiai tematikai yra palyginti menkas – per           

beveik 6 stebėsenos mėnesius Lietuvos žiniasklaidoje su neįgaliaisiais susijusių publikacijų          

pasirodė tiek, kiek publikuojama viename interneto dienraštyje per 8-9 dienas (3357           

publikacijos). Nemaža dalis temų kartojamos tame pačiame ir skirtinguose žiniasklaidos          

kanaluose. Be to, daugiausia neįgaliųjų klausimai publikacijose minėti epizodiškai. 

Didžioji dauguma su neįgaliaisiais susijusių publikacijų skelbiama interneto        

dienraščiuose (79 proc.) Toliau pagal gausą rikiuojasi spauda (8 proc.), mažiau publikuota            

naujienų agentūrose (6 proc.) ir televizijoje (2 proc.) Neįgalumo tema kaip pagrindinė            

minima trečdalyje analizuotų publikacijų. Beveik pusėje tokių publikacijų negalia arba          

žmonės su negalia vaizduojami teigiamame kontekste. 

Didžiojoje daugumoje (net 70 proc. visų atvejų) stebėtų straipsnių ir reportažų           

kalbama apie žmones su negalia ar negalią apskritai, neišskiriant neįgalumo rūšies. Tokia            

tendencija rodo, jog dominuojantis žmonių su negalia vaizdavimo būdas neprisideda prie           

geresnio visuomenės informavimo apie neįgaliuosius kaip labai kompleksišką ir įvairialypę          

grupę. Labiausiai išsiskiria regėjimo ir psichikos negalios. Regėjimo negalia vaizduojama          

išskirtinai teigiamam fone (daugiau kaip 70 proc. visų straipsnių apie regėjimo negalią), o             

neigiamo konteksto šiai negaliai tenka mažiau nei bet kuriai kitai ( apie 6 proc.). Tuo metu                

psichikos negalia dažniau už kitas buvo aprašoma neigiamam kontekste ( beveik 36 proc.             

straipsnių, kur minima psichikos negalia). Negalia kaip bendra kategorija dažniausiai minima           

neutraliai ir epizodiškai, tai rodo, kad populiariausias negalios apibūdinimo tipas yra           

mažiausiai informatyvus. 

Bendras žmonių su negalia įvaizdžio balansas yra labiau neigiamas: 55 proc.           

straipsnių žmones su negalia vaizduoja neigiamai arba neigiamame kontekste, 45 proc. -            

teigiamai arba teigiamame kontekste. 

Atliekant tyrimą išskirtos 6 pagrindinės žmonių su negalia ar negalios įvaizdžio           

kategorijos. Neįgaliųjų suvokimas ir vaizdavimas kaip teisių turėtojų - dominuoja, jis sudaro            

kiek daugiau nei trečdalį atvejų. Antroje ir trečioje vietoje atsidūrė neįgaliųjų vaizdavimas            

kaip aukų arba aukos situacijoje ir pozityvūs žmonių su negalia vaizdavimo atvejai. Ryškus ir              

žmogaus su negalia kaip esančio finansinio pažeidžiamumo ar skurdo situacijoje įvaizdis, jis            
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yra ketvirtas pagal dažnumą. Maždaug kas dešimtas žurnalistų darbas apie negalią vaizduoja            

negalią kaip naštą ar problemą, o rečiausiai pasitaikantis įvaizdis, nors skaitinė jo išraiška             

nėra tokia menka (76 atvejai) yra žmonės su negalia kriminalų ir nelaimių kontekste. 

Pastebėta aiški tendencija per žiniasklaidos kanalus paskleisti aktualius su negalia          

susijusius klausimus iš valdžios institucijų, tarnautojų perspektyvos. Žmonės su negalia          

sudaro matomą ir išsiskiriančią, nors ir ne didžiausią žiniasklaidos informacijos šaltinių grupę            

- cituojami 10 proc. visų atvejų (101 k.), o tai yra triskart rečiau, nei valstybės ir savivaldybės                 

įstaigų tarnautojai. Dažnai žmonių su negalia pozicijai ir interesams atstovauja jų artimieji (4             

proc., 43 k.) ir žmonių su negalia organizacijų atstovai (4 proc., 39 k.) Daugiau integracijos               

problemų pastebi žmonių su negalia artimieji (50 proc. kritiškų pasisakymų), žmogaus teises            

ginančių nevyriausybinių organizacijų atstovai (44 proc.), žmonių su negalia organizacijų          

atstovai (37 proc.) Didžiojoje daugumoje publikacijų minėtos ir vertintos skirtingos          

neįgaliųjų integracijos sritys. Dažniausiai žiniasklaida atspindėjo pajamų užtikrinimo        

neįgaliesiems kaip esminio dalyvavimo bendruomenėje veiksnį, aplinkos pritaikymo        

klausimus, sveikatos ir kitas paslaugas. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos          

įgyvendinimo problematika žiniasklaidos publikacijose atspindima retai. Dažniau teigiamai        

vertintas aplinkos pritaikymas ar ketinimai ją pritaikyti, įvairios nuolaidos ir lengvatos           

neįgaliesiems, neigiamai - pajamų užtikrinimas, sveikatos apsaugos sistemoje teikiamos         

paslaugos. Vis dėlto neįgaliųjų integracijos būklės vertinimas žiniasklaidoje yra pozityvesnis,          

nei išsakytas diskusijų su žurnalistais metu. O įvertinus pačių žiniasklaidos priemonių           

pastangos pritaikyti savo skleidžiamą informaciją žmonėms su negalia, kad jie galėtų           

visavertiškai dalyvauti šalies politiniame, kultūros, visuomeniniame gyvenime, paaiškėjo, kad         

jos yra palyginti menkos - labai nedaug žiniasklaidos turinio yra patogiai prieinama žmonėms             

su negalia. 

Iš esmės žurnalistai paiso žurnalistinės etikos principų ir dauguma jų neskleidžia           

stereotipus apie žmones su negalia sustiprinančių nuostatų. Diskusijų su žurnalistais metu           

akcentuota, jog kiekvienas rinkdamas ir skleisdamas informaciją apie žmones su negalia           

vertina informaciją poveikio aspektu. Dauguma diskusijoje dalyvavusių žurnalistų mano, kad          

jų pateikiama informacija apie žmones su negalia žiniasklaida prisideda prie visuomenės           

nuostatų keitimo ir žalingų socialinių stereotipų laužymo, tačiau diskusijose dalyvavę          

žurnalistai nemano, jog žiniasklaida galėtų pagerinti neįgaliųjų būklę kitais integracijos          

aspektais. 
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I PRIEDAS 

 

FOKUSUOTŲ GRUPIŲ DISKUSIJŲ KLAUSIMYNAS 

 

1) Koks jūsų požiūris į neįgaliuosius ir žmonių su negalia situaciją Lietuvoje? 

2) Kokios naujienos apie neįgaliuosius arba susijusios su neįgaliaisiais gali patekti į 

jūsų žiniasklaidos priemones? 

3) Apie kokius šaltinius mąstote pirmiausia, kai jūsų publikacijos tema susijusi su 

neįgaliaisiais? 

4) Kaip manote, kokį poveikį neįgaliesiems gali turėti tai, kaip apie juos pranešate? 

5) Jei publikacijos tema apie neįgalumą nėra pagrindinė, kada, manote, 

straipsnyje/reportaže yra verta minėti aplinkybę, kad žmogus yra neįgalus? 

6) Kokiais teisės aktais remiantis vertinate žmonių su negalia situaciją? 

7) Ką galėtų geriau padaryti neįgaliųjų teises ginančios organizacijos, kad daugiau 

atkreiptų žurnalistų dėmesį į negalios temas? 
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