
Fötlun og innilokun 
Hvernig tengjast sólarhringsstofnanir og fangelsi? 

Liat Ben-Moshe í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur fimmtudaginn 4. október næstkomandi klukkan 

15.00. Fyrirlesturinn verður á ensku 
Í fyrirlestrunum verður fjallað um tengsl tveggja hreyfinga sem miða að því að aflétta innilokun 
fólks. Önnur þeirra berst fyrir afnámi fangelsa en hin fyrir lokun sólahringsstofnana fyrir fólk sem 
skilgreint er með „þroskahömlun“ eða „geðræn veikindi“, og kennd er við afstofnanavæðingu. Í 
fyrirlestrinum verða eftirfarandi spurningar settar fram og þær ræddar:  

• Hvers vegna er mikill fjöldi fatlaðs fólks í fangelsum í Bandaríkjunum?  

• Hvað gerist þegar þess er krafist að stofnunum fyrir fólk með vitsmunalegar eða geðrænar 
skerðingar verði lokað?  

• Hvað getum við lært af reynslunni af afstofnanavæðingu þegar hugsað er um hvað á að gera við 
fangelsi dagsins í dag?  

• Hvernig getur sjónarhorn fötlunar hjálpað til að skilja fjölgun fanga í Bandaríkjunum? 
 
Liat Ben-Moshe  
Dr. Liat Ben-Moshe er lektor í fötlunarfræði við University of Toledo í Bandaríkjunum. Í 
byrjun næsta árs tekur hún við nýju starfi sem lektor í Afbrotafræði, Lögum og Réttlæti við 
University of Illinois í Chicago. Frekari upplýsingar um hana 
utoledo.academia.edu/LiatBenMoshe 
 

 
 
 

English 
Disability and incarceration: Connecting deinstitutionalization and prison abolition 
This talk will connect two sites in which closure of sites of confinement is in effect. One is activism around 
the abolition of the prison and the other is the push to close down institutions for people labeled 
“mentally retarded” or “mentally ill,” known as deinstitutionalization. In it the following questions will be 
addressed: Why are there so many people with disabilities in American prisons? What happened when 
people demanded to close down institutions for people who are labeled intellectually or psychiatrically 
disabled? What can we learn from the history of deinstitutionalization that can be helpful when thinking 
about what do with prisons today? How does a disability lens help in understanding the rise of the U.S. 
prison nation? About Liat Ben-Moshe  utoledo.academia.edu/LiatBenMoshe 
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