Вести из Савеза

Одржана XXIV седница Централног одбора

П

од председавањем Милосава Јовановића, у Београду је 10. новембра одржана XXIV седница
Централног одбора Савеза глувих и наглувих
Србије и Црне Горе. Седници су присуствовали сви
чланови ЦО, а на дневном реду су углавном била актуелна питања која треба да се спроведу до нових избора,
предвиђених за март или април 2012. године.
На седници је усвојен предлог Пословника о раду Централног одбора, који досад није ни постојао. Председавајући је нагласио да је Пословник о раду велика ствар.
Истиче да ће се његовим доношењем умногоме унапредити рад Одбора, његових чланова, председника и генералног секретара. Захваљујући његовим одредбама, председник ће тачно знати коме даје реч, а коме је одузима. Затим, дискусија се ограничава. У предлогу стоји на
седам минута. Полазећи од чињенице, лако проверљиве
у пракси, да је глувима потребно мало више времена да

би нешто објаснили, мишљења је да не би било лоше
ако би време за дискусију продужили, рецимо од седам
до десет минута, што је и прихваћено. Јовановић је такође, нагласио да убудуће глуви треба да буду спремни
за дискусију, а не да се понавља већ толико пута виђена
слика где чујући говоре, а глуви ћуте, што никако није
добро, јер су управо они ти кључни фактори који треба
да кроје политику своје организације, и који не треба да
дозволе да изгубе све због своје пасивности и унутрашњих сукоба.
Разматрана је и молба Удружења глувих и наглувих Косова и Метохије, основаног 21. марта 2011. године, са
седиштем у Косовској Митровици са захтевом за пријем у чланство СГНСЦГ. Централни одбор се по овом
питању позитивно изјаснио и предлог уврстио за разматрање и усвајање на наредној седници Скупштине
СГНСЦГ.
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Законодавство

САД: Нова ера за ОСИ

Да ли је Амерички акт инвалидности
болна тачка (читај: камен спотицања)
особа са инвалидитетом?

А

пе у закону” и “одвајају жито од кукоља”.
Имајући све то у виду, не може се тек тако олако прећи
преко коментатора, који се, слични Половим погледима
и нападима на АДА, заснивају на тврдњи да су њиме
особе са инвалидитетом гурнуте још даље од радних
места и да ни о каквом њиховом запошљавању не може
ни бити речи, из простог разлога што послодавци нису
вољни да отворе врата својих фирми и запошљавају
особе са инвалидитетом - што се лако може документовати бројним поднетим тужбама и изреченим драконским казнама због повреда одредаба АДА.

мерички акт инвалидности (АДА), донет од
стране демократског Конгреса уз подршку лидера републиканаца у Сенату Боба Дола и потписан од стране председника Џорџа Буша, дуго је у политичком животу САД сматран за велики билатерални
успех, и у погледу легислативе сврставан у категорију
вредносно неприкосновеног законодавства вредног дивљења, поредећи га са Актом о грађанским правима из
1964. године. У својим председничким кампањама
2008. и Барак Обама и Џон Мекејн су упућивали своју
свесрдну подршку доследном спровођењу документа
АДА, којим се особама са инвалидитетом пружа заштита основних грађанских права и гарантују једнаке могућности и приступачност на свим јавним местима и у
свим јавним службама.

Валтер Олсон са либералног Института Кејто открива
запањујуће сазнање до којег је дошао у својим истраживањима, и које се огледа у чињеници да се са доношењем овог закона стопа учешћа особа са инвалидитетом
међу радном снагом ништа није поправила. (Тренутно
је око 60 одсто Американаца са инвалидитетом незапослено.)

Али, шта мислите да ли је закон, који је дотакао живот,
ако не сваког, онда сваког другог - трећег Американца,
будући да је њих више од 50 милиона са неким инвалидитетом, и који, кад год без проблема пређу раскрсницу
у колицима и са белим штапом, или користе метро и
лифт, аутоматски помисле како су му бескрајно захвални због уклањања тих и многих других баријера, стварно учинио већу штету него ли корист?

Ако за Њујорк Тајмс и аналитичар економских прилика
Рос Даутат са сигурношћу може каже да има истине у
ономе што тврди Олсон, зашто се онда озбиљно не поразмисли и не проанализира и могућност да су евентуално у праву сви они који у почетку спорадично, а
сада све чешће упућују критике на рачун АДА, бар када
је реч о његовој корелацији са политиком запошљавања
ОСИ.

Знам, изненадићете се... Помислићете да је нека штампарска грешка... Али, не није. Ови, досад невиђено радикални, коментари и ставови једне групе припадника
конзервативних и неолибералних снага изречени у освит обележавања 20-тогодишњице од доношења документа АДА, све су гласнији и аргументованији.

Како то и коме АДА чини више штете него користи!
Сигурно не лидерима и експертима из области борбе за
“инвалидска” права, будући да га исти сматрају својим
највећим успехом. Па ипак, док су, с једне стране, једногласни у ставу да је АДА отворио бројне могућности за особе са инвалидитетом, јер им је из корена променио живот и културу на боље, дотле имају различите
ставове по питању њиховог запошљавања.
“Захваљујући Америчком акту инвалидности”, према
речима Енди Импарата из Америчког удружења особа
са инвалидитетом, “изграђени и прилагођени потребама ОСИ, животна средина, саобраћај и телекомуникациона инфраструктура пружају заиста изузетно добре услове и могућности. Сада можемо мирно да живимо у својим домовима, уместо да, као раније без поговора, будемо смештани у разним специјализованим
установама.”

Републикански кандидат за Сенат из Кентакија Пол
Ранд већ је раније у неколико наврата иступао против
АДА, истичући да је захтев да власници своја предузећа
прилагоде особама са инвалидитетом неправедан, јер
он заправо и није ништа друго до додатни намет на њихова плећа.
Знам, помислићете: гледиште, слично Половом, које са
резервом гледа на бенефите АДА са становишта грађанских права, уствари је екстремни облик либералног
конзервативизма, којим се испре жели утицати на свест
америчких грађана који се квалификују као умерени
бирачи.
Али, шта ако је АДА заиста лош за особе са инвалидитетом?

“Ми као друштво очекујемо још много тога за особе са
инвалидитетом. Инвалидност је сада позитивна диференцијација. Озакоњење идентитета и моралног

Свакако да га онда нико не би подржавао, а адвокати би
једва дочекали да “пресавију табак”, или пак “траже ру-
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ма са инвалидитетом, као неспособним за рад”, објашњава он. “А и како другачије, кад ако не радим, ја ћу
имати веће шансе да се изјасним као инвалид. А, ако
имам посао, то сигурно нећу рећи.” Такође треба имати у виду и чињеницу да су особе са инвалидитетом
углавном припадници разних хетерогених група, међу
којима су, на пример, и неке са тежим облицима интелектуалних сметњи, којима запослење и није највећа
брига.

интегритета особа са инвалидитетом, уз помоћ АДА и
грађанских права која она гарантује, младима са инвалидитетом су широм отворена врата за још већа надања и очекивања. Јер, не заборавимо, АДА је био огроман
и јединствен успех у отелотворењу свега што су у то
време били наши ставови и очекивања”, истиче Џонатан Јанг, председник Националног савета по питању
инвалидности.
Једнодушно мишљење у инвалидској заједници влада и
када је реч о чињеници да трошкови предузећа не могу
бити приказани а да се у обзир не узме и степен запослености особа са инвалидитетом.

Па ипак, неки стручњаци су спремни да признају да је
сасвим могуће и супротно, односно да се код послодаваца јавља снажан отпор и неспремност да запошљавају особе са инвалидитетом. АДА изричито забрањује дискриминацију у области запошљавања, али је
много теже доказати да је над датом особом, која за
разлику од других кандидата рецимо није примљена у
радни однос, учињена дискриминација по основу инвалидности. Додуше, ту је лакше онима који су већ једном били запослени и негде радили, јер имаће прилике да прикупе доказе о доживљеном малтретирању и
запостављању, или насилном отказу.

“Када је АДА донет, било је много прича на тему потешкоћа са којима ће се фирме суочити кад почну да послују у складу са њим”, присећа се Харолд Полак, стручњак из области социјалне политике на Универзитету у
Чикагу. “На крају се испоставило да су све оне биле
преувеличане.”
“Још увек смо, као и на почетку, у позицији да се само и
искључиво ослањамо на непроверене податке”, каже
Јанг. “Нема доказа који би исте потврдили (или оповргнули).”

“Истих или сличних проблема, везаних за антидискриминационо право има и у другим областима”, објашњава Полак. “Па ипак, тешко могу да разумем и
схватим зашто ме, на пример, нека фирма није запослила. Или, ако су ме већ запослили, и тамо сам радио
пет година, а онда ме отпустили. С тим што ја тада
располажем са много више информација о њиховом
противправном-прекршајном делу и за то недело могу
да их тужим и тражим заштиту својих права. Испада да су критичари у праву кад тврде да је то саставни део борбе за примену закона против дискриминације - само што је, за разлику од ових, нека друга кршења много лакше доказати и санкционисати. С друге
стране, то никако не значи да су идеје и одредбе АДА
погрешни, напротив, њих би можда само требало
'фино' дорадити.”

“Позната је чињеница да је број запослених особе са
инвалидитетом проблем који траје ево већ равно 20 година, с тим што то аутоматски не значи да има директне везе са АДА”, каже Импарато. “Много је ту разлога због којих особе са инвалидитетом не раде.”
Према Импарату, закон који је делимично одговоран за
ниске стопе запослености, иако по својој суштини истински добронамеран и дубоко наклоњен особама са
инвалидитетом и који садржи одредбе њихове социјалне сигурности, први је потписао председник Двајт Ајзенхауер 1956. године. Ту је дефинисан појам инвалидности, који није измењен до данашњег дана, и који пружа медицински модел, по коме се ту могу свести све
особе које пате од “неспособности да се бави неком сврсисходном делатношћу.” “Како можете да тражите
од 18-тогодишњака да се 'закуне' да не може да ради,
па да га пошаљете у доживотну пензију”, негодује Импарато. “Уместо што се каже 'ја не могу да радим',
могло би се рећи 'ја се суочавам са озбиљним препрекама у раду, изволите па се сами уверити како исте функционишу у превозу, комуникацији итд. па зато размислите и осмислите како да уклоните те баријере.”

У септембру ће идејни творац докуменат АДА, сенатор Том Харкин (Ајова), организовати самит о запошљавању особа са инвалидитетом, по узору на Обамине, које је председник САД одржао прошле године на
тему актуелних здравствених и економских проблема,
и на њему ће бити подједнако заступљене све заинтересоване стране.
Јанг закључује да, остављајући друштвено-политичке
прилике на страну, у данашњем друштвеном тренутку
постоји “армија” особе са инвалидитетом високог
степена и профила стручности које би лако и успешно
могле да се интегришу у радну снагу, само послодавци
су ти који треба да начине прве позитивне кораке.
“Многе особе са инвалидитетом могле би веома лако
и брзо да се запосле, само ако би им други за то дали
прилику”, тврди он.

Сличног мишљења је и Јанг који примећује да по медицинском приступу једно што се од ОСИ очекује јесте
да добију здравствену заштиту и пензијско осигурање,
и то на основу доказа да су неспособни за рад. По њему,
сасвим је извесно да ће се управо то повезивање инвалидитета са неспособношћу за рад негативно одразити
на степен анагажованости ОСИ као радне снаге, чак
шта више, вратиће се као бумеранг јер ће се проценат
запослености драстично смањити.

Извор: Newsweek.com

“Људи су усвојили стигматизоване представе о особа-
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Закон о комуникацијској и видео приступачности у 21. веку

Н

акон изгласавања у оба америчка дома, Конгресу и Сенату, и упућивања у Белу кућу председнику Обами да на свечаној церемонији стављањем свог потписа и озваничи његово усвајање, у САД је
донет нов Закон о комуникацијској и видео приступачности у 21. веку. Захваљујући својим изузетним законским решењима и одредбама, грађанима са инвалидитетом се гарантује најновији приступ савременим технологијама (интернету, смарт телефонима, телевизијским програмима и другим облицима бежичне теле и
видео комуникације) на шта се досад, бар на основу
претходних законодавстава, није обраћала нека посебна пажња.
Коалиција организација о приступачним технологијама (ЦОАТ), са преко 300 својих националних, регионалних и државних организација о приступачним технологијама и готово све заједнице инвалидских организација, удруженим снагама истрајали су у својим настојањима да овај закон напокон угледа светло дана. Сам рад
на изради закона започет је још пре пет година и одвијао
се у координацији многих различитих стручних група и
појединаца. Многи га, с пуним разлогом, сматрају једним од најзначајнијих из сета савезних закона који се
односе на права особа са инвалидитетом, одмах после
историјског Америчког акта инвалидности (АДА) из
1990.

Шта Закон о комуникацијској и видео приступачности
у 21. веку (Х.Р.3101) у суштини значи за Американце са
инвалидитетом? Између осталог, он ће:
- свима да обезбеди несметан приступ Интернету кроз
побољшане корисничке интерфејс комуникације;
- да слепим Американцима омогући да уживају у ТВ
програму кроз звучне описе садржаја и акцију на
екрану;
- да омогући да избор менија на даљинском управљачу
буде доступан за особе са губитком вида;
- да глувим Американцима пружи могућност да ТВ програме гледају са потписом;
- да омогући да избор менија на даљинским управљачима садржи и дугме за лако укључење опције титловања ТВ емисија;
- да захтева од телекомуникацијских и провајдерских
кућа да обезбеде и користе такву опрему где ће позив
који се упућује преко Интернета бити компатибилан
оном са слушног апарата;
- да креира програме доступне глувим и слепим Американцима са малим примањима, како би могли да купују или стекну доступни приступ Интернету и телекомуникационим услугама /опреми, и тако у потпуности
остваре свој приступ и учешће у друштву.

Колорадо, Денвер, САД:

Позитивни примери законске подршке глувима
“Голуб” је америчка непрофитна организација која пружа услуге глувим, наглувим, касно оглувелим и глувослепим лицима жртвама узнемиравања, сексуалног и
сваког другог злостављања, злочина и насиља у породици. “Голуб” има за циљ пружање бесплатних услуга и
едуковање жртава, пружаоца услуга жртвама и шире јавности.

- Зато што има примере за подршку глувима;
- Зато што су жртве на првом месту;
- Зато што не постоји одлагање у области пружања услуга због недовољно обученог особља и волонтера техником комуницирања на америчком знаковном језику.

Зашто “Голуб”?

Волонтерска служба

- Зато што пружа директне услуге;
- Зато што ради дискретно (апсолутна приватност загарантована);
- Зато што је културно компетентна и компатибилна;
- Зато што нуди комплетан комуникацијски приступ;

Волонтери “Голуба” настоје да одговорно и стручно
пруже квалитетну услугу која је адекватна стању потреба жртве узнемиравања, злостављања, злочина или насиља у породици. Они нон-стоп дежурају крај увек отворених телефонских линија, почев од оне на броју 911,
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дијани, Канзасу, Луизијани, Мариланду, Мичигену,
Мисисипију, Монтани, Небраски, Невади, Њу Џерсију,
Њу Мексику, Северној Каролини, Охају, Оклахоми, Орегону, Род Ајленду, Јужној Каролини, Тенесију, Тексасу, Јути, Вирџинији, Вашингтону, Висконсину.
Насиље у породици
Насиље у породици се обично јавља као систематско
насилничко понашање које насилник користи да стекне
или одржи контролу над жртвом. Насиље у породици је
универзална појава изузетно деструктивног карактера,
која се јавља код свих раса, старосних група, сексуалних оријентација, религија, друштвених класа, различитог економског степена развоја и нивоа образовања.
Може се јавити у везама супротног и истог пола, између
партнера који су у браку, у ванбрачној заједници, међу
онима који живе заједно, који су пријатељи, познаници,
чак и међу онима који више нису заједно, нити у контакту.

преко факса и говорне поште, до мејла, скајпа, СМС и
ММС. Ова услуга обухвата пружање емотивне подршке, медицинских и правних информација и заступања, и
упућивања на одговарајуће ресурсе.

То је када вас неко кога ви волите, (супруг, момак, партнер (ЛГБТ) перманентно, често, или с времена на време: плаши, застрашује, назива вас погрдним именима,
скрива од вас ваше ствари, од којих је најболније кад то
чини са вашим слушним апаратом или мобилним телефоном који су вам “прозор у свет”, контролише ваше
кретање, узима вам новац без вашег знања, не дозвољава вам да идете куд хоћете и да се дружите са ким хоћете, виче и диже руку на вас и вашу децу, сексуално вас
злоставља итд.

Акт о правима жртава злочина и злостављања
Закон има за циљ да жртве/преживеле интегрише у систем и осигура им да имају једнак и сигуран друштвени
третман и правну заштиту.
Према Акту о правима жртава злочина и злостављања
Ц.Р.С.§ 24-4.1-301/24-4.1-304, жртвама се гарантује право да:
- буду третирани правично, поштовано и достојанство,
- добију заштиту од штетних повреда и претњи које
проистичу из сарадње са полицијом,
- буду обавештени о датуму, времену и месту суђења (и
било каквим променама),
- буду присутни у судници током суђења,
- лична имовина буде им брзо враћена, када више није
потребна као доказ,
- буду обавештени о коначном решењу предмета,
- буду присутни током изрицања казне,
- буду обавештени када је починилац злочина или злостављања ослобођен,
- буду упознати са својим правима из овог Акта током
процеса који се спроводи.

Мајами, САД:

Телефонски рачун
од 210.000 долара

А

мериканка Селина Аронс из Јужне флориде доживела је шок кад јој је стигао рачун за мобилни
телефон у износу од 210.000 долара. Међутим,
посреди није била никаква грешка.
Селина има два глувонема брата који комуницирају путем СМС порука, а користе своје телефоне и да на њима
гледају видео спотове. То јој, обично, не представља никакав посебан трошак.

Жртве такође имају право на накнаду за медицинску негу, саветодавне и друге услуге. Они имају такође право
на особу по свом избору која ће са њима бити у болници, док дају интервју или изјаву током судског поступка.

Њена браћа су, међутим, недавно боравила у Канади
где су, користећи роминг, послали више од 2.000 порука
и скинули већу количину видео материјала.

Деца имају нека додатна права, као на пример:
- да им се поступак објасни и изложи на њима лако разумљив језик,
- да у присуству родитеља или старатеља, који ће им бити вид емоционалне подршке, сведоче на суду,
- да им се име, адреса или фотографија не објављују без
посебне дозволе.

Када ју је телефонска компанија “Ти-Мобајл” обавестила да је рачун исправан, несрећна жена је своју причу
поверила локалној ТВ станици у Мајамију која је касније саопштила да је “Ти-Мобајл” пристао да смањи рачун на 2.500 долара и дао Селини рок од шест месеци да
га плати.

Овај Акт поштује 32 америчка државна законодавства:
у Алабами, у Аризони, Арканзасу, Калифорнији, Колораду, Конектикату, на Флориди, Ајдахоу, Илиноису, Ин-

Танјуг, 22.10.2011.
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Знаковни језик освојио и терен
Уједињених нација у Њујорку

Ч

етврта конференција држава чланица Уједињених нација (УН) Конвенције о правима особа са
инвалидитетом (ЦРПД) је сазвана и одржана у
седишту Уједињених нација у Њујорку, САД, од 7. до 9.
септембра. Светску федерацију глувих су на овом састанку представљали њен новоизабрани председник Колин Ален и почасни председник Марку Јокинен. Пре
Конференције држава потписница Конвенције, Ален и
Јокинен су учествовали на састанку организација особа
са инвалидитетом (ООСИ) и невладиних организација
(НВО) у организацији Међународне алијансе инвалидности (ИДА) у Њујорку, 6. септембра 2011. године. Сврха овог састанка била је размена добрих националних
и међународних искустава и примера подршке имплементацији ЦРПД. Марку Јокинен је искористио прилику, да се на том састанку присутнима обрати демонстрирајући Конвенцију на знаковном језику, истичући да
је то јако важан део њеног јавног заступања, с назнаком
да је то пропагандни материјала СФГ у Западној и Централној Африци. Међутим, важно је напоменути да је
без одговарајуће обуке у области изграђивања капацитета тешко образовати глуве о правима особа са инвалидитетом и људским правима. Велики број других
примера из области обуке и имплементације ЦРПД из
целог света били су представљени на овом састанку.

Покрајинску скупштину
од сад могу да прате и глуви

Седнице
Покрајинске скупштине
и на гестовном говору

С

еднице Скупштине Војводине убудуће ће бити
превођене и на гестовни говор, како би их пратиле и глуве особе, најавио је покрајински секретар за информације Милорад Ђурић. Ђурић је најавио да ће тако бити већ на сутрашњој седници
Он је објаснио да ће овај пројекат бити реализован у
сарадњи с Радио-телевизијом Војводине, тако што ће
током директних преноса бити отворен прозор у екрану
на којем ће се видети преводилац за гестовни говор.
“На овај начин Скупштина Војводине практично уводи
и седми језик у службену употребу. То је наша цивилизацијска обавеза, сви наши грађани имају право да буду
информисани”, казао је Ђурић и навео да у Војводини
има око 25.000 особа са оштећеним слухом. Секретар
Савеза глувих и наглувих Војводине Јовица Деспотов
захвалио је покрајинским властима на пројекту и затражио да се омогући и превођење на гестовни говор седница Скупштине Србије. Он је оценио да се Војводина
на овај начин веома приближила стандардима Европске
уније у тој области. “Особе са оштећеним слухом имају
права да знају шта се дешава у скупштинама и који су
проблеми на дневном реду да би могле равноправно да
се укључе у њихово решавање”, поручио је Деспотов.

Током форума грађанског друштва, поједини представници НВО и организације особа са инвалидитетом су
узеле учешће у дискусији везаној за веће ангажовање
цивилног друштва на предстојећем састанку на високом нивоу по питању инвалидности и развоја, који ће се
одржати уочи 67. заседања Генералне скупштине УН у
2012. години. Општи је закључак да овај састанак на високом нивоу може да одигра важну улогу у подизању
свести и промовисању права особа са инвалидитетом, и
зато је важно да се о томе чује на вишем нивоу у оквиру
међународне сарадње до 2015. године, која представља
крајњи рок Миленијумских развојних циљева УН. На
панел дискусији Форума са представницима ИДА, Специјалног известиоца УН о инвалидности Шојбом Чакленом, пријатељима из ЦРПД, Бироа Конференција др-

Са сајта Скупштине АПВ

Зграда Скупштине АП Војводине

Џени Нилсон, Марку Јокинен и Колин Ален (фото сајт СФГ)
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жава страна потписница Конвенције, ДЕСА и ОХЦХР,
председник Омладинске секције СФГ Џени Нилсон је
дала веома добар и темељан приказ на тему колико је за
младе људе са инвалидитетом и њихове представнике
важно да активно учествују у друштву.

На поподневном састанку расправљало се о изазовима
остваривања права на рад и запошљавање особа са инвалидитетом. Ова сесија је била још једна прекретница
и важан тренутак за СФГ, јер је по други пут једна глува
особа председавала панелом ЦОСП. То је био др Гергељ Таполчаи, народни посланик из Мађарске. Састанку ЦОПС је присуствовало више од 600 делегата, а знаковни језик је виђен и препознат као сасвим равноправни говорном.

Јокинен и Ален су од почетка присуствовали Четвртој
седници Конференције држава чланица УН Конвенције
о правима особа са инвалитетом, којој је присуствовао
импресиван број учесника, која је почела са радом у
среду, 7. септембра. Презентације су имали председавајући ЦОСП (шведски амбасадор), заменик генералног секретара УН, помоћник генералног секретара
ДЕСА и помоћник генералног секретара ОХЦХР. Такође је и председавајући Комитета ЦРПД одржао кратак говор. Поред позивања на састанак на високом нивоу по питањима инвалидности који ће се одржати
2012. године, два представника Уједињених нација су
искористила прилику да најаве и састанак Рио +20, конференцију која ће се следеће године одржати у Рио де
Жанеиру, као важну прилику у решавању питања права
особа са инвалидитетом. Свеукупно је 42 државе чланице Конференције и ИДА имало своје говорнике који
су наступили са својим излагањима. Презентације из
Мађарске, Кеније, Маурицијуса, Јужне Африке, Шведске и Тајланда су праћене и од стране СФГ највише због
тога што су се односиле на знаковни језик, услуге знаковног превођења, коришћење знаковног језика у образовним и информативним емисијама, али и о финансијској подршци његовог развоја у унапређивања. Поред
тога, представник Јужне Африке је говорио о Светском
конгресу глувих недавно одржаном у Дурбану.

Колин Ален и Марку Јокинен (сајт СФГ)

Рејкјавик, Исланд:

Први пут у свету
знаковни језик признат
као други државни језик

Ч

ланови исландског парламента су једногласно
усвојили закон о успостављању другог државног језика. Тако је поред исландског, исландски
знаковни језик постао други званични државно признати језик на острву. Исланд је уједно тиме постао прва
држава која се охрабрила на један такав корак.
Законско признање националних знаковних језика је
актуелно у великом броју земаља, али ни у једној од њих
досад он није признат за званични државни језик. На
Исланду је ових дана то учињено први пут у свету.

Бројни су паралелни догађаји организовани током паузе за ручак, и ту убрајамо примере међународне сарадње, као и оне друге врсте везане за инклузивно образовање чији су покровитељи били ИДА, Финска, УНИЦЕФ и Хјуман рајтс воч. Наслов ове друге манифестације био је “Од политике до праксе: Глобалне перспективе о инклузивном образовању”, а њен домаћин и један од презентатора Марку Јокинен. Почасни председник СФГ је одржао презентацију са становишта глувих
лица и њиховог приступа инклузивном образовању.
Још један охрабрујући моменат за СФГ током седнице
био је када је Јашунобу Ишии из Нипон (Јапанске) фондације дискутовао о реализацији и имплементацији
ЦРПД путем међународне сарадње. Његова презентација је оставила снажан утисак на публику, јер је објашњавајући колико је важно да се промовише употреба
знаковног језика за глуву децу и одрасле у земљама у
развоју, своје излагање илустровао примерима спроведених пројеката у Кенији и Вијетнаму.

На овај крупни корак, припадници исландске заједнице
глувих гледају са одушевљењем и захвалношћу, будући
да су се за законске промене залагали пуних двадесет
година. Глувим Исланђанима је сада не само декларативно него и званично озакоњен знаковни језик као први,
матерњи језик.
У многим земљама је знаковни језик загарантован законом или чак уставом, али је као државни засад признат само на Исланду.

Следећа сесија сазвана је са циљем да се продискутују
конкретни примери на тему како особе са инвалидитетом обезбеђује ефикасно и пуно учешће у политичком и
јавном животу. Делегације држава потписница из Мађарске, Новог Зеланда и Шведске информисале су присутне да су владе њихових земаља изузетно привржене
томе, те да су се обавезале да обезбеде приступачност
глувим особама и на изборима. Делегације су нагласиле
да глуви људи имају право да на изборима гласају користећи услуге знаковног превођења и да сам изборни материјал треба да буду доступан и на знаковном језику.

Знаковни језик на Исланду
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Знаковни језик у Данској и Холандији под знаком питања

С

Знаковна двојезичност
је људско право а не привилегија

ветска федерација глувих (СФГ) и Европска
унија глувих (ЕУД), заједно са Експерименталним колеџом из Ала и Конференцијским центром глувих људи, уз финансијску подршку норвешког
Министарства спољних послова организовали су од 6.
до 9. новембра конференцију у Алу, Норвешка. Ова конференција, под насловом “Знаковни језици су језици у
опасности”, окупила је лидере заједница глувих, академике и едукаторе да дебатују о статусу знаковног језика и трендовима који се појављују у образовању на
знаковном језику.

Задњег дана конференције стављен је акценат на истраживање позитивних примера широм света о образовању, заједници глувих и политици развоја знаковног језика.
Излагање је започето са презентацијом др Петера Ц.
Хаусера са Рочестер института за технологију (САД)
који је изнео најновија искуства из области когнитивне
неурологије и открића до којих се дошло на основу психолингвистичких налаза глувих и наглувих појединаца.
Према др. Хаусеру, на основу истраживања је установљено да не постоје докази да учење знаковног језика
омета развој говора. Напротив, оно још поспешује усвајање језика. По њему, важно је да чујући родитељи
прихвате своје дете као глуво, уместо да га виде као
“оштећено” или инвалидно биће. Он је такође нагласио
и значајну улогу глувих ментора као примера позитивних модела, и то како за глуву и наглуву децу, тако и за
њихове родитеље.

Учесници конференције су приметили да је статус знаковних језика под знаком питања у Данској и Холандији. Недавни развој догађаја у Данској је довео до усвајања образовне политике која глувој и наглувој деци
оспорава употребу било какве визуелне комуникације,
укључујући и право на образовање на знаковном језику.
Истовремено, у Холандији је у току расправа о месту
знаковног језика у систему образовања глуве деце.
Кључни презентер, професор у пензији Стјуарт Блум,
са Универзитета у Амстердаму је дискутовао на тему
глобализације технологија и почетку рада и ширењу
програма кохлеарних имплантата. Према Блуму, вође
заједнице глувих као да не остварују исти контакт и немају једнак приступ политичарима и медијима као што
је то случај са заступницима кохлеарних имплантата.
Он је такође изнео идеју учења на основу искуства домородаца у промовисању њихових права, и предлажући заједницама глувих да склопе коалиције и потраже
партнерске сараднике међу антрополозима, социолозима и истраживачима на националном нивоу.

Председник Националне организације глувих Уганде
(УНАД) Амброз Мурангира је кроз дискусију изнео
перспективе из Уганде, указујући на борбу заједнице
глувих Уганде у погледу образовања глувих од 1960. до
данас. Кључна лекција научена из Уганде је да тамо постоји велика потреба за заједницом глувих која може да
утиче на политику образовања и друштвене ставове у
односу на двојезично образовање.
Директор одељења за развој Финске асоцијације глувих
(ФАД) Каиса Алан је изнела пример Финске у односу
на политику знаковног језика, где је планирана његова
анализа свеукупног развоја, заснована на целовитој
програмској политици језика, међу којима и знаковних,
усвојеној 2010. Фински пример показује да иако је знаковни језик признат Уставом, облигационо право не
гарантује и реализацију језичких права у пракси. Настављајући свој посао на националном нивоу, ФАД је
такође намеравао да допринесе развоју језичког планирања и у другим земљама, кроз своје развојне програме,
као на пример на Косову и у Албанији.

Председник Данске асоцијације глувих (ДДЛ) Јана Бојл
Ниемела је изложила алармантну ситуацију у Данској,
где се за 99% новорођене деце нуде кохлеарни имплантати; при чему одговарајуће службе подршке не укључују знаковни језик, него се уместо на њега концентришу на вербалну терапију имплантираних особа. Како се
број школа за глуве смањује, изгледа да се најновији развој друштва у Данској усмерава ка промовисању говора на штету знаковног језика. Поред тога, према Кори
Тијселинг, заједница глувих се у Холандији тренутно
бави сличном дебатом о месту знаковног језика у образовању глуве деце.

Др Дирксен Бауман, координатор у Канцеларији за двојезичну наставу и учење са Галодет универзитета је говорио о двојезичној мисији, усвојеној 2007. Актуелни
језик студената и вештине комуникација су подједнако
у употреби како на америчком знаковном језику, тако и
на енглеском, мада се у задње време углавном пише на
енглеском. Кроз ове промене, наставни план Галодета
је у процесу постајања двојезичног универзитета.

Председник Шведске асоцијације наглувих (ХРФ) и бивши председник Међународне федерације наглувих
(ИФХОХ) Јан-Петер Стромгрен је заступао гледиште
да и глува и наглува деца треба да имају право на двојезичност и да им се пружи могућност да сами изграђују свој језички идентитет. Он је такође истакао потребу развијања добре сарадње међу асоцијацијама глувих
и наглувих, наглашавајући чињеницу да велики број наглувих лица користи знаковни језик.

У резимеу, Берглинд Стефансдотир, председница Европске уније глувих и Колин Ален, председник Светске
федерације глувих су изјавили: “Данашња седница је
показала да није довољно признавање знаковних језика
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у националном законодавству. Национални и регионални налогодавци и политичари морају да обезбеде да се
правни прописи спроводе и примењују у пракси, тако да
глува деца могу да уживају у потпуности у људским
правима и да постану равноправни грађани”.

Знаковни језик укључен
у Европски дан језика

У изјави за штампу речено је: “Двојезичко образовање
је једини начин да глува деца добију једнаке могућности
које ће им омогућити да постану равноправни грађани
са својим правима”. Ово је коначни закључак са конференције о знаковном језику у Алу, Норвешка.

Европска унија глувих (ЕУД) и Савет Европе (СЕ)
прославили 10. годишњицу Европског дана језика

П

о први пут у својој 10 година дугој историји
трајања говорних језика, знаковни језици су укључени у Европски дан језика. То се, у виду посебног догађаја десило 26. септембра 2011. у седишту
СЕ у Стразбуру, на прослави под слоганом “Пријавите
језике: јединствени допринос наше језичке и културне
различитости”. Овај догађај је организован од стране
радне групе која се бави политиком језика у оквиру Савета Европе, а у сарадњи са ЕУД.

Право глувог детета на двојезичност, односно на равноправну употребу националног знаковног и писаног језика своје земље требало би да буде основно право сваког глувог детета. Национални знаковни језици су матерњи језици глувих и једини које они могу да науче у потпуности и са лакоћом. Да би се интегрисали и функционисали у друштву, битно је да глува деца добро знају и
одговарајући писани језик те земље. Стога двојезичност мора бити заступљена у образовању почев од најранијих дана, током целог образовног процеса, укључујући и програме перманентног образовања.

Извршни директор ЕУД Марк Витли је поднео уводно
излагање, везано за положај знаковних језика у Европи,
уз констатацију да их је у ЕУ већ њих 29 признато у разним законским оквирима.

СФГ и ЕУД наглашавају велику важност да они који одређују образовање имају у виду јединствене потребе
глуве деце и да у том смислу подрже њихово учење знаковног језика, као и учење националног писаног језика.
СФГ и ЕУД позивају националне и регионалне владе да
имају у виду Декларацију из Брисела од 19.11.2010. године, која одређује право глувих и наглувих корисника
знаковног језика, да уче тај језик и наставе да уче и студирају двојезично. Имајући у виду да је ова Декларација укључена у Извештај Европског парламента о кретању инвалидних особа, који је исти усвојио 25. 10.
2011. године, СФГ и ЕУД захтевају од политичара да
предузму позитивне акције, како би обезбедили глувој
деци да буду у потпуности двојезични и самим тим равноправни грађани.

Члан одбора ЕУ, Хумберто Инсолера (Италија), такође
је присуствовао овом догађају. Он је одржао презентацију о глувим људима и њиховој култури, и између осталог истакао: “Глуви спадају у групу сензорних инвалида, али због свог јединственог знаковног језика такође
се сматрају језичком мањином”.
Др Адам Коса, члан Европског парламента (МЕП) је
дао свој допринос износећи детаље из свог искуства у
раду у Европском парламенту, као први и једини глуви
посланик у њему.
ЕУД се нада да је овај догађај први корак ка јачању сарадње између Савета Европе и Европске уније глувих у
погледу знаковног језика.

Међународна конференција у Алу, која је окупила надлежне из заједнице глувих, Академије и образовног сектора, потврђује ове захтеве. Др. Хаусер са Рочестер
института је изнео истраживање које показује да не постоје докази да учење знаковног језика утиче на учење
другог језика.

“Након усвајања Препоруке о знаковном језику, укључивање знаковног језика у Европски дан језика за нас је
велики догађај”, изјавио је Марк Витли, и додао: “Надамо се да ће ово довести до тога да се у свим европским државама призна знаковни језик, чиме би се остварило право глувих особа на једнак приступ комуникацији у чему уживају остали грађани”.

СФГ и ЕУД су забринути, јер признавање знаковног језика нема жељени ефекат у пракси. Финска Влада је
признала знаковни језик на уставном нивоу, али како је
истакао директор Одељења за развој Финске асоцијације глувих, “правна обавеза не гарантује и реализацију
језичких права у пракси''.
СФГ и ЕУД стога позивају политичаре на националном
нивоу, као и регионалне надлежне органе да се не баве
само формално-правним признањем националних знаковних језика, него и да осигурају да заживи пракса у
којој ће глува деца бити образована билингвално, и на
тај начин много лакше усвајати национални знаковни
језик и културу глувих.
Према извештају Ларса Кнудсена
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Никарагва:

Нови систем знаковног језика

Н

ови систем знаковног језика који су развила
глувонема деца из Никарагве могао би пружити
одговоре о еволуцији језика. Када је у тој земљи
1977. године основана прва школа за децу с оштећеним
слухом, она нису учила знаковни језик, већ су развила
властити систем знакова за комуникацију.
Научници наводе да начин комуникације који су развила деца из Никарагве показује сличности с другим језицима. Како наводи АП, стручњаци за лингвистику већ
више година воде расправе о томе јесу ли основна обележја свих језика чврсто умрежена у људском мозгу,
или су се развила током векова.
Ан Сенгас са Универзитета Колумбија, водећи аутор
часописа “Сциенце”, која је иначе предводила ово истраживање, и њене колеге сугеришу да чак иако деца
нису рођена с менталном предиспозицијом за језик, могу за кратко време прећи с једноставног комуникацијског система на одређени конкретан језик.

Лого Катедре за лингвистику Универзитета Колумбија

пре 1970-тих, у време политичких и социјалних превирања у тој земљи, биле запостављена категорија становништва. Глувонема деца била су изолорана и никада
нису научила службени знаковни језик. “Није им било
дозвољено да излазе нити да се друже. Зато сада срећете глувонеме људе који имају 50 година и који не могу
комуницирати”, каже Ан Сенгас.

На знаковном никарагванском језику старији припадници групе користили су релативно основне гестикулације, док су млађа деца поделила покрете у одвојене
речи од којих су затим формирали реченице. Нове групације деце које уче знаковни никарагвански језик сада
га проширују, правећи га употребљивим.
“Овде видимо активну еволуцију, али оно што еволуира
није организам, већ је то језички систем”, тврди Сенгас.

Школа за посебну наставу је 1977. године отворена у
Манагви, а четири године касније основана је и школа
за усмерено образовање. Тако су први пут глувонема
деца могла да се друже, да заједно уче и заједно одрастају. Пошто није постојао нико ко би их подучавао службеном знаковном језику, деца су измислила властити
језик, комуницирајући прво гестовима.

Иначе, ово истраживање су финансирали Институт
“Макс Планк” за психолингвистику, холандска организација за научна истраживања, Национални институт
здравства и Турска академија наука.

Русија: Ми (глуви) у огледалу штампе

За глувог Муму школа на уму

Како наводи Ројтерс, глувонеме особе у Никарагви су

Заточеници затвора Викинг поклонили су школи за
глуву децу глувог пса јазавичара кога су научили да
разуме знаковни језик

О

ва вест из САД прошла је титлом са јутарњим
вестима на Првом телевизијском каналу. Не
знам како је на кога утицала, али мене је присилила да се дубоко замислим. Сећате се вести да су знаковном језику учили псе. Зато, ја у овом саопштењу, да
то исто чине са једним псићем, не видим ништа сензационално, до простог открића необичних способности
тог америчког штенета Муме, које је научило један
доста компликован језик, какав је знаковни. Ништа дуго… Али се зато ту јавља једно сасвим друго, али итекако логично питање, зашто онда учење тог језика тако тешко пада нашим сународницима! Отац моје глуве другарице, на пример, једва да је за живота научио један једини гест – “тоалет”! И то веома лоше.

Ан Сенгас
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Знаковно комуницирање чоковеколиких мајмуна

ад броја шимпанзи на западу Африке је забрињавајући, али за неке људе то не представља катастрофу само по питању изумирања још једне
животињске врсте. Наиме, они сматрају да су ове животиње сличније људима него животињама.
Звучи можда чудно, али један велики број људи не успева мајмуне сврстати чисто међу животиње. Ту је и огроман број научника који у свом послу имају прилику да
се стално сусрећу са мајмунима и посматрају их свакодневно. Они су навели велики број доказа да шимпанзе
заиста толико личе људима, да би се свако на њиховом
месту запитао, колико смисла има ставити их на исти
ниво са осталим животињама.

Лого УПНТ

ставнијих ствари, као што је у случају опасности, због
хране и парења. Напротив, њихова комуникација је далеко комплекснија.

Ово би се најлакше могло објаснити ако издвојимо неке
ствари код човека које га иначе разликују од животиња,
а ту су, на пример, осећаји: као што су осећај за време и
осећај за апстракцију, али и смисао за комуникацију који је код људи врхунски развијен самом способношћу
говора. Можемо издвојити и несебичност која је код
људи различита, али ипак специфична за људе.

Научници из искуства наглашавају да у случају када се
нађу у истој просторији са шимпанзама, они у тренутку
када научници на њих не обраћају пажњу комуницирају
више вербално, а када осете да их посматрају, онда више комуницирају гестикулацијом, што указује на њихов смисао за различит контекст.

У поређењу са наведеним стварима, код шимпанзи се
сусрећу ствари које веома личе управо на ове карактеристике, углавном специфичне за људе. Наравно да се и
код других животиња може наћи понека карактеристика из наведених, због које се за животиње каже да су посебне, али се ни код једне не може наћи толико њих на
једном месту као код шимпанзе.

Шимпанзе које науче знаковни језик, више него јасно
доказују способност ове врсте за комуникацијом.

Имамо случајеве у којима су шимпанзе показале тугу у
толикој мери да се развила у симптоме који подсећају
на дубоку депресију, а у неким случајевима је доводила
и до смрти, на пример код младих шимпанзи чија мајка
рано угине.

Шимпанзе такође често указују на способност несебичног деловања, што многе животињске врсте нису у
стању. Они су у већини случајева вољни помоћи другим
шимпанзама, али и људима. У склопу истраживања, које је радио Институт Макс-Планк, шимпанзе су помагале људима које су упознали пре тога, који су их на пример хранили, да подигну оловку с пода која им је испала
из руке. Такође се касније доказало да ће помоћи и страној особи која испусти оловку на под.

Ту се може споменути и осећај за време, који животиње
уствари немају али шимпанзе у сусрету са људима које
нису видели више година, користе исте знакове за њих
као пре, чиме показују да их се јасно сећају.

Шимпанзе комуницирају не само звуковима као већина
животиња, него и гестикулацијом. При томе користе углавном десну руку, што значи да је за њихову комуникацију одговорна лева половина мозга, као што је и код
људи ова половина уствари одговорна за језик. Интересантно је и то да не комуницирају само око најједно-

У експерименту у којем је један шимпанза стајао пред
вратима кроз која је гледао банане, постављен је други
шимпанза с друге стране врата који није био у стању да
их види. Без обзира на то што није знао разлог због којег
је први шимпанза покушавао да отвори врата, у 80%
случајева други шимпанза му је са друге стране врата
помагао да их отвори.
Дебора Футс, кодиректор Института за комуникацију
људи и шимпанзи тврди да су ове животиње уствари
особе, иако не људске. “Они нису направили ракету за
Месец. Али ми нисмо толико различити”, изјавила је.
Она се заједно са једним бројем научника залаже за гледање на шимпанзе, орангутане, гориле и бонобе као на
особе.
Она и други научници који деле њено мишљење нису
изузетак у оваквом начину гледања на ове мајмуне.

Човеколики мајмуни
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на шимпанзама, орангутанима и горилама је ипак Велика Британија.

Према Парламенту Шпаније, ови “нехумани хоминиди” уживају људска права на слободу, живот и да се не
муче.

Након разматрања свих карактеристика које ове животиње чине мање “животињским”, поставља се питање,
да ли да будемо више забринути због могућег изумирања шимпанзи него за изумирање било које друге животињске врсте? Питање је и колико, поред свих ових сазнања, уопште знамо о њима?

Можда ово звучи контроверзно, али ако покушамо дефинисати специфичност под условом да то подразумева бити човек, онда шимпанзе као наши најсличнији и
најблискији примати у само 98% испуњавају тај услов.
Међутим, ако специфичност дефинишемо на шири начин, онда су шимпанзе за то квалификовани, пре свега
својом несебичношћу, осећајима и високом способношћу владањем многим когнитивним вештинама.

Јаред Таглиалатела, научник истраживачког центра
“Национал примате резерв центер Јеркер” је рекао:
“Једноставно не знамо довољно о шимпанзама да
бисмо могли рећи шта заправо они раде”.

Године 1999. Парламент Новог Зеланда је учинио нешто слично као Шпанија - дао је шимпанзама и другим
приматима легалну заштиту од њиховог кориштења за
експерименте на животињама.

Извор:
Часопис: УПНТ (Удружење пријатеља науке и
технологије), БиХ

Прва држава која је забранила вршење експеримената

Велика Британија:

Онлајн приступ Сервису тумача БСЛ

С

авет Северног Ланкашира – Глуви Северног
Ланкашира су учествовали у пилот пројекту за
тестирање британског знаковног језика (БСЛ) у
служби онлајн услуге усменог превођења помоћу веб
камере постављене на лаптопу. Пројекат је осмишљен
и спроведен као вид партнерства НВО “Конекција за
глуве”, Клуба глувих Ланкашира и Форума глувих Ланкашира у трајању од шест месеци.

ти скоро немогуће за глуве особе без помоћи преводиоца. Чак се и најобичнији одлазак у куповину може претворити у застрашујуће и фрустрирајуће искуство.
Полазећи од чињенице да је неопходно постојање преводиоца као главног стуба комуникацијског система,
унапред смо резервисали њихово присуство, тако да је
искључена могућност појаве проблема те врсте. Свако
појављивање на екрану, и свака пријава позива за неком
врстом услуга, зависно од стања потребе у којој се глува особа налази, педантно се бележи и преко веб камере
онлајн путем усмерава на линк дежурног преводиоца.

Овом иницијативом је било обухваћено 50 глувих грађана Ланкашира, и њима је преко лаптопа био омогућен
слободан приступ новим технологијама “Конекције за
глуве” – једним кликом на екрану пружа се лак приступ
онлајн услугама тумачења, и тиме глувима омогућава
да комуницирају са чујућим људима преко телефона и
лицем-у-лице, без потребе да се запосле преводиоци
који би ту били физички присутни.

Суштина ствари је у чињеници да овај систем унапређених услуга пружа могућност да се преводилац директно, лако и несметано контактира, што већ чини велики помак у погледу квалитета живота његових корисника.

Пре покретања пилот пројекта, партнери су спровели
вечерњу обуку на којој су показали како технологија
функционише и пружили прилику глувим особама да
покушају да раде са њима. За почетак, учесници су били замољени да позову локални пица сервис и наруче
доставу исте. За већину, то је био први пут, и многи су се
осећали баш као и сви чујући када су обавили први телефонски позив. До појављивања “региструј се на екрану”, глуви су морали да комуницирају телефоном користећи компликоване и дуготрајне текстуалне услуге.

Надам се да ће нашим стопама поћи и други одбори
широм Велике Британије. Савет Северног Ланкашира
је овим сервисом дао одличан пример обезбеђивању једнаког приступа услугама за своје глуве и наглуве грађане, што је први случај такве врсте у земљи. На локалним властима је да иницијативу подрже и сличне сервисе отворе за своје локално становништво.”

“Глува лица која користе БСЛ често имају озбиљне
тешкоће при коришћењу јавних услуга, јер они не могу
тако лако да комуницирају са другима”, објашњава
Грахам Чапман, извршни управник “Конекције за глуве”.
Он даље објашњава: “Свакодневне обавезе, које за већину људи представљају нешто сасвим нормално, као
што је рецимо одлазак лекару, ношење ствари на поправку, родитељски састанак и сијасет других, могу би-
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Како живети са оштећеним слухом

Даница Јаслар:
Карактеристике доброг прилагођавања глувих

Како живети са оштећеним слухом
и бити срећан
- III део Развијен смисао за (здрав) хумор

други и неправедно и понекад грубо поступају према
њима. Иако су често изложени дискриминаци и негативним ставовима од људи који чују, они не постају трајно срдити и огорчени.

Смисао за хумор нас учи да животу приђемо са здраве,
ведрије стране, па зато осећај за хумор треба бити лепршав, безазлен, никад провокативан и агресиван, врло је битно знати насмејати се на свој рачун. Препознати комичну и парадоксалну ситуацију у животу која
нагони на смех је важна у животу човека, па тако и глуве
особе. Смисао за хумор треба развијати код ових особа,
јер је он битан да ли ће та особа бити раздражљива или
сталожена.

Без обзира на претежно негативне ставове према глувима, доста неразвијене превентивне и саветодавне службе намењене овој категорији грађана, где стручњаци,
врло често веома скромно, или упоште, не познају ни
основе знаковног језика и комуникације са глувима,
невероватно је да су и поред тога многи од њих у животу
успешни, школују се, раде, заснивају породице и дају
свој пуни допринос заједници у којој живе. Они се самоорганизују и оснивају удружења глувих и коришћењем сопствених потенцијала и снага, стално указују на
своје потребе и проблеме, и сами су заслужни за побољшање положаја глувих.

Добро расположење и оптимизам су значајни у животу,
па се сматра да је смејање својим невољама средство за
успостављање идентитета.
Осећај хумора, такође, значи и способност човека да
призна сопствене слабости и да се сам себи насмеје.
Добро прилагођена глува особа уме да се насмеје на
сопствени рачун, што се може видети из кратких шаљивих чланака, у часопису “Свет глувих”, Савеза глувих и
наглувих Србије и Црне Горе, и “Шале из света глувих”
које се објављују у часопису “Укратко” који издаје Хрватски савез глувих и наглувих где се описују шаљиве
згоде и незгоде везане за глувоћу које доживљавају како
глуви тако и чујући, и овакви чланци су омиљени код
глувих читаоца.

Стручњаци (психолози, педагози, дефектолози, лекари...), би требало да, свако на свој начин, утичу на мењање негативних ставова и односа према глувим особама,
указујући на одговарајуће услове у којима се ова особа
може развити у добро прилагођену и здраву личност.
С друге стране, и особе оштећеног слуха, могу, као што
се напред види, да доприносе властитом развоју, односно да себе виде као самопоуздане здраве особе, кроз
подстицање развоја сопствених могућности и потенцијала, како би били срећнији и успешнији у животу.

Љубав према другима (емпатија)

Навешћемо неколико савета да бисте били успешнији у
животу:

Љубав према људима је битна карактеристика добре
прилагођености, уопште. Бити солидаран, отворен, разумети друге људе, видети себе у њихом положају, је једно од одлика здраве прилагођености.

- Прихватите глувоћу као стање које се неће променити, али са свим “здравим” начинима прилагођавања и
ограничењима. Сетите се: оно што не можемо да променимо - прихватимо. Прихватите себе онакве какви
јесте, али тежитe за властитим развијањем и самоконтролом. Настојте да оформите позитивно мишљење о
себи, сампоуздање и самопоштовање у здравој мери,
не допустите да глувоћа умањи вашу вредност као човека, не придавајте свакодневним догађајима већи
значај него што је то потребно.
- Имајте позитивно мишљење о себи и волите и цените себе, јер ћете се тако осећати вредни и важни, усвојите добре навике и реализујте своје идеје које ће
вам помоћи да доживљавате успехе у животу. Тако ћете изградити осећај властите вредности, и у складу са

Сама реч емпатија значи, саосећати са другима и бринути о њима, саучествовати у нечијој невољи, па се емпатичко осећање описује као “бити у туђој кожи”. Веома
је важно разумевање потреба, осећања, брига за друге,
погледа на ствари, и уопште, уважавање других. Веома
је важно да будемо алтруистични, и да нам је искрено
стало до добробити других.
Познато је да добро прилагођене глуве особе често имају један филозофски приступ и став према животу, а то
је љубав према другим људима и човечанству. Ове особе не губе свој ентузијазам и животну радост, премда
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- Усвојите оптимистики поглед на живот и хумор, јер
ћете на тај начин боље деловати у животу. Гајите наду
и верујте у себе и у будућност, не предавајте се претераној анксиозности и депресији, не понашајте се као
поражени ако дође до тешкоћа или неуспеха, јер неуспеси и неспоразуми су неминовни у животу.
- Поштујте туђу личност, будите отворени према другима и осетљиви за потребе других и поступајте у складу са таквим мерилима, можда они нису имали услове, разумавање и бригу својих ближњих коју сте ви
имали.
- Живите у садашњости, усмерте се на оно што вам се
дешава сада, а не на оно што је прошло и што недостаје. Мислите позитивно и одредите своје приоритете, усмерите своје снаге на оно што вам је значајно, на
оно што желите да постигнете у животу. Имајте вере у
себе, развијајте добре навике, будите упорни и истрајни, не бојте се, јер само тако ћете успети да остварите
своје идеје и изградите себе као личност.

њиме ћете деловати, без обзира на проблеме комуникације и глувоће. Мотивација и ентузијазам, уживање
у послу, хобију и ономе чиме се бавимо, доприноси већем самопоуздању, а вера у себе је једана од многобројних компоненти среће.
- Користите компензационе вештине и технике, помагала и слично што вам може бити од користи у
успешној комуникацији и прилагођавању. Настојте да
указујете на могућности коришћења компензационих
вештина, техника и помагала, али немојте по сваку
цену тежити томе, јер не треба се непрекидно доказивати...
- Без обзира на време у коме живимо, морате бити спремни да се суочите са негативним односом околине
или појединаца према вама као глувој особи, јер она
можда, није довољно упозната са глувоћом. Настојте
да личним примером указујете и мењате предрасуде
према глувоћи. Али, не треба заборавити на чињеницу
да је живот, врло често, саздан од непријатних тренутака, и не треба у сваком немилом догађају видети неправду. Треба настојати, где год можете, да дате добар
пример, и са пуно стрпљења и такта оформљујете позитивне ставове према глувима. Указујте на права која
су вам загарантована Конвенцијом особа са инвалидитетом. Упознајте се са свим законским прописима која
се односе на особе са инвалидитетом, па и глуве особе.
- Користите говор у комуникацији уколико је развијен, али имајте на уму да говор није све, да поседујете
много других вештина и особина које вас одређују као
доброг, вредног и способног човека. Усвојите друге
алтернативне начине комуникације, писани и знаковни језик, уместо доброг говора, који вам могу користити у комуникацији са другим особама.
- Усвојите позитиван став према знаковном језику,
научите га и користите, поред тога што ћете савладати
још један језик, са њим ћете лакше комуницирати са
себи сличнима. Покушајте да и своје најближе, родбину, пријатеље и познанике научите основама знаковног језика. Верујте, што више језика познајете више
вредите, постаните полиглота.
- Што више развијајте писменост и писани језик,
који ће вам помоћи да се идентификујте са чујућом
средином, тако ћете имати успешнију писану комуникацију која се користи у целом свету, кроз интернет,
СМС поруке, титлове..
- Дружите се са чујућим људима, то су ваши ближњи,
родбина, пријатељи, колеге са посла, али потражите и
удружења глувих у којима ће те срести са себи сличнима, који имају сличне бриге и проблеме, где ћете сазнати нешто ново из света глувих. Учешће у активностима заједнице глувих ће вам помоћи да заједно утичете на побољшање положаја глувих особа, сетите се,
“ништа о нама без нас”, а можда ћете пронаћи и развити неки хоби.
- Ширите своје потенцијале, ваши родитељи су имали
најбоље намере када су вас уписали у специјалне или
редовне школе, свеједено које сте завршили, али борите се за своје идеје и права. За ваш развој као детета,
одговорни су родитељи, а за даљи равој, као одраслог
човека, одговорни сте сами. Уколико нисте имали одговарајућу подршку и животне услове то вас не може
ослободити одговорности према самоме себи. Сами
смо одговорни за сопствени развој, без обзира на сметње и препреке које нам је живот наметнуо.

Живите живот пуним плућима, јер је једини и непоновљив.
И на крају, сетимо се речи нашег нобеловца Иве Андрића: “Толико је било у животу ствари којих смо се бојали. А није требало, требало је живети”.

Предстојећа година у знаку
обележавања 300-годишњице
од рођења Л'Епеа

П

редстојећа година биће изузетно значајна за
глуве и кориснике знаковног језика широм света, обзиром да се у њој обележава 300 година
од рођења оснивача прве јавне школе за глуве у свету,
опата Шарл Мишела Абе де Л'Епеа.
Поводом тога, Национална федерација глувих Француске планира да током 2012. године организује неколико великих догађаја у част де Л'Епеа, с тим да се завршна церемонија прославе јубилеја одржи на међународној конференцији у Паризу 24. новембра 2012.

Занимљиво је да је приликом обележавања јубилеја
250-то годишњице , који је одржан у Паризу од 22. јуна
до 1. јула 1962. године, наш Савез, у сарадњи са Друштвом за културну сарадњу Југославија - Француска, издао пригодну брошуру о животу и раду Л'Епеа у којој се
у сажетој форми даје преглед важних историјских чињеница из његовог живота и рада.
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XVI светски конгрес глувих
у знаку конвенције о правима инвалида

Ј

улогу националних организација инвалида у свему томе.

ужноафрички град Дурбан, највећa афричка лука,
на обали Индијског океана, био је домаћин XVI
светског конгреса глувих. Конгрес је под паролом
„Глобални препород глувих“ од 18. до 24. јула 2011.
године одржан у велелепном Међународном конгресном центру који је изграђен 1997. године, на месту где
се некад налазио злогласни централни Дурбански затвор, у ком су затварани противници апартхејда и где данас о том времену сведоче две мање куле и зид ишаран
цртежима и графикама на тему црначке борбе за слободу.

Његово излагање изазвало је много различитих питања.
Једна учесница је, на пример, упитала шта би било ако
би она којим случајем хтела да о томе да свој “инкогнити” прилог на знаковном језику. Тремел се није дао
нимало збунити, одговорио јој је да сними и пошаље
свој прилог.
Предавање је затим преузео Џозеф Мареј, и разговор је
кренуо сасвим другим правцем. Описивао је разне ситуације и на основу њих формулисао питања, на која је
Тремел темељно одговарао. Све на тему улоге Комитета
Конвенције о правима ОСИ и облицима сарадње са националним организацијама инвалида. Тај Комитет се
састаје у Женеви (Швајцарска) два пута годишње, у
марту - априлу и септембру у трајању једне седмице.
Узгред, у Женеви се за време састанака на екрану емитује титл, јер све време “ради” преводилац знаковног језика. Конференције држава - учесница по питањима
Комитета одржава се једном годишње у Њујорку (септембар). И мада Комитет броји 18 чланова, представника држава које су ратификовале Конвенцију, који су
иначе све особе са инвалидитетом, занимљиво је да међу њима нема глувих. Иначе, ротација састава Комитета
врши се сваке две године. По завршетку разматрања
облика сарадње СФГ и Међународне алијансе инвалида, Џозеф Мареј је истакао циљ: покушај да у 2012. години неколико глувих уђе у састав Комитета Конвенције о правима инвалида.

Уочи XVIII генералне скупштине и XVI конгреса, 15.
јула је организован семинар (радионица), а главна тема
је била Конвенција о правима особа са инвалидитетом.
Учеснике семинара, из свега 57 земаља, поздравио је
председник СФГ Марку Јокинен, а главни гост семинара био је извршни директор Међународне алијансе инвалида (ИДА) Стефан Тремел. Семинар се бавио следећим темама:
- Конвенција о правима особа са инвалидитетом
(УНЦРПД); како је интерпретирати и како применити у пракси – законодавство, програмски пројекти и
примери добре праксе,
- Међународни механизми надгледања људских права
особа са инвалидитетом, процес извештавања и паралелни извештаји,
- Сарадња између ДПО и ИДА пројекта капацитета
зграда.
Почасни председник СФГ Лиза Каупинен је скицирала
практичне аспекте “увођења и примене” Конвенције у
животе глувих. Учесници су такође имали могућност
да науче понешто везано за имплементацију ЦРПРД од
Амброза Мурангира који је представљао Асоцијацију
глувих из Уганде и Рајчел Нобле представнице организације глувих “Аотераоа” са Новог Зеланда, која је описала ситуацију у својој земљи и региону, и истакла предстојеће задатке СФГ.

Поподне у слободном делу делегати су разматрали предлог измена и допуна Статута СФГ, дат од стране осмочлане Статутарне комисије СФГ. Тим делом су председавали Марку Јокинен и Фелицијано Сола Лима (Шпанија). Први је саопштио да је предлог прошао неопходну експертизу у Финској, у оквиру које су над њим радили правни експерти. Главни циљ је био – поједностављење структуре Статута.

Члан Бироа СФГ Џозеф Мареј (САД), који је и водио
овај семинар, осврнуо се на Конвенцију УН о правима
ОСИ, посебно истичући моменат везан за право глувих
на употребу знаковног језику у свим сферама живота, а
нарочито у образовном систему, као и на признање културног идентитета заједнице глувих у свакој земљи света. Мареј, који ради као професор на Галодет универзитету се потрудио да објасни како треба примењивати
Конвенцију, како искористити њене одредбе у пракси: у
законодавству, кроз програме и пројекте, с посебним
освртом на то како треба организовати и спроводити
механизам мониторинга процеса остваривања права
особа са инвалидитетом.

Рад је текао и у оквиру две паралелне сесије: у једној сали Џозеф Мареј (САД) је са делегатима Генералне скупштине разматрао план и програм активности СФГ, а у
другој је члан Бироа СФГ Колин Ален (Аустралија) конкретизовао дневни ред Генералне скупштине СФГ.
При крају семинара Хана Квитвајер (Норвешка) је информисала присутне о финансијској ситуацији СФГ,
предложила делегатима да размисле о начинима привлачења средстава будући да досадашњи издашни финансијери, Влада Финске и Асоцијација глувих Финске, неће бити у могућности да то убудуће чине. Овде је
најзанимљивији био наступ делегата из Индије који је
предложио да се пребаци центар активности СФГ у његову земљу: неће их коштати ни цента (јефтина, али висококвалификована радна снага) и питање обезбеђивања великих донаторстава неће се ни постављати.

Извршни директор Међународне алијансе инвалида –
Стефан Тремел је у свом предавању описао могуће механизме контроле реализације положаја Конвенције и
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Генерална скупштина СФГ
у знаку конвенције и глобалних промена
тификације Конвенције. И уопште, за тај извештајни
период је карактеристично учвршћење сарадње са
ОУН. Спроведен је мониторинг о положају глувих и
њиховим правима у седам региона. Такође, по налогу
Финског савеза глувих, СФГ је израдила пројекте усмерене на област доступности образовања глувима, будући да 90% глуве деце није обухваћено школским систетом. Заокружен је састав експерата СФГ по разним
областима (знаковни језик, образовање, техника, права
жена, култура и др.). Главно место у информацији припало је детаљном извештају Регионалног секретаријата
СФГ за Источну Европу и Средњу Азију. Дат је такође и
исцрпан извештај из Регионалног секретаријата земаља Источне и Централне Африке. У пројекту, којим је
обухваћено 19 континенталних држава, активну улогу
су имале скандинавске земље, заједно са Швајцарском
и Холандијом. Иначе, шведски савез глувих је добио
велики грант за помоћ глувима Африке.
Хана Квитвајер је дала финансијски извештај, далеко
детаљније него на семинару дан раније. Занимљивост
је да су свако за себе уплату на рачун СФГ имали Америчка национална асоцијација глувих и познати амерички глумац Бернард Брег. Делегат УАР је предложио да
се ода захвалност Финцима за њихову непрекидну финансијску подршку. На то су сви устали и стојећи поздрављали два делегата из Финске, који су признали да
је сваке године њиховом удружењу све теже и теже да

Маскота Конгреса

XVIII генерална скупштина СФГ започела је своје заседање у рано јутро 16. јула. Учешће је узело 114 делегата
из 73 земље света (сваки редовни члан је имао право
једног гласа), а међу њима и наш представник Милосав
Јовановић.
На Скупштину нису дошли представници више од 30
земаља чланица СФГ. Нису, дошли делегати са Кубе, из
Монголије… Али занимљиво је да су одсуствовали и
делегати из развијених земаља, Француске, Израела,
Чешке...
На почетку рада Генералне скупштине присутне је поздравила Вилма Њухаудт Друхен, а потом се присутнима
обратила Дебра Расел из Канаде, која је на недавно одржаном Конгресу Светске асоцијације тумача знаковног језика изабарана за њеног председника. Она је изјавила да та асоцијација намерава да настави тесну сарадњу са СФГ и дала обрисе могућих праваца те сарадње.
Делегате је, наравно, поздравио и изасланик градоначелника Дурбана.
Након поздравних речи, делегатима се обратио председник СФГ Марку Јокинен извештавајући о спроведеним одлукама и закључцима датим на претходној Генералној скупштини у Мадриду.
Већина тих задатака је извршена. Међу њима и налог
дат Финском савезу глувих да предузме читав корпус
мера у вези примене Конвенције ОУН о правима ОСИ:
СФГ је свим чланицама послала допис са инструкцијама дејствовања, чланови Одбора су били укључени у
тренинге и образовне пројекте у афричким земљама на
којима су објашњавали шта треба предузети у вези ра-

Милосав Јовановић
на заседању Генералне скупштине СФГ
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финансијски помаже СФГ и позвали друге да са Финцима поделе тај терет.

Очигледно је у корист Аустралијанца превагнула чињеница да је он био активни учесник бројних пројеката
које су за циљ имале пружање помоћи афричким земљама, а и у сали је било, као никад до тад пре, јако много
делагата црне боје коже. Управо је тај фактор и обезбедио убедљиву победу Вилми Њухаунд-Друхен (ЈАР) на
избору за место потпредседника СФГ – за њу је гласало
50 делегата, Мареј је поново “извисио” добивши 13 гласова. Рајли је добио 7, а четврти кандидат Џозе Гаспар
Рамос из Мексика није добио ниједан глас.

У даљем току, све до увече, делегати су разматрали предлог измена и допуна Статута СФГ. Тим делом састанка
је председавао делегат из Мађарске, члан Европског парламента, Адам Коса. Предлог је усвојен тек наредног
дана. Дискусију је пратила и полемика са Италијанима
који су захтевали да се у Статуту СФГ истакне посебна
заслуга њихове земље у формирању СФГ. Бројни делегати, а међу њима и ветеран – бугарски председник Васил Панев реплицирали су им ставом да то што је СФГ
основана у Риму не мора уопште да значи да је италијански савез њен оснивач.

У Биро СФГ који се састоји од 11 чланова (укључујући
председника и потпредседника) изабрани су Каиса
Ален (Финска), Хасан Дикува (Турсака), Хана Берг
Китвајер (Норвешка), Рам Ла Срест (Непал), др Џозеф
Мареј (САД), Дмитриј Ребров (Русија), др Тери Рајли
(Енглеска), Џозе Гаспар Рамос (Мексико) и Небојша
Вавра (Босна и Херцеговина).

Другог дана заседања, 17. јула делегати су разматрали
предлоге држава чланица. Део њих је прихваћен, а неки
су били одбачени, међу којима и предлог да француски
језик постане, паралелно са енглеским, званични језик
СФГ (што је изазвало буру негодовања код посланика
афричких земаља). Швеђани су иступили са предлогом
да се одреди једна боја која ће бити особена за глуве.
Ради илустрације свим делегатима су поделили заставице са читавом лепезом нијанси плаве боје. Концепт
предлога “заставе глувих” под којом би били обједињени глуви целог света је са радошћу прихваћен од већине
делегата. На крају је одлучено да се о употреби тиркизно плаве заставе разматра на следећем заседању Бироа
СФГ током новембра у Алу, Норвешка.

После избора се приступило уручењу признања члановима “старог” Бироа, и земљама које су финансијски
потпомогле СФГ. Одржан је коктел-парти поводом 60тог рођендана СФГ, и том приликом је извршни директор Националне асоцијације глувих САД Гованд Розенблум представио нову, веома обимну, књигу под називом “Историја Светске федерације глувих”, коју је написао бивши професор Галодет универзитета Џек Ганон заједно са својом супругом Розалин.

Џозеф Мареј, је образложио план и програм рада СФГ
за наредни четворогодишњи период. Делегати су разматрали појаву да девет земаља чланица перманентно
не плаћа чланарину. По окончању дискусије, усвојили
су предлог Аустралије да се тим савезима пружи још
једна шанса да у року од годину дана испуне своје обавезе.

У предаху Конгреса било је времена за сафари

На крају заседања изнете су понуде за домаћина следећег Светског конгреса 2015. године, од стране Немачке,
Турске и Мексика, као и избор председника, потпредседника и нови сазив Бироа СФГ. Двојици делегата је
ускраћено право гласа, будући да њихове земље нису
измириле годишњу чланарину СФГ. Тако је право гласа
имала 71 држава.
Представници Немачке, Турске и Мексика приказали
су своје занимљиве и упечатљиве рекламне кампање,
агитујући за своје, Берлин, Истанбул и Мексико Сити.
Турска којој је то био четврти покушај је била најубедљивија, а утицао је и бољи географски положај, тако да
је, све у свему, Истанбул побрао највише гласова - 48. За
Мексико Сити је гласало 12 држава а за Берлин 10. Турци су бурно прославили победу, прекидајући рад Конгреса на пет минута.
За председника Светске федерације глувих кандидовале су се три особе: Колин Ален (Аустралија), др Џозеф Мареј (САД) и Тери Рајли (Велика Британија). Највише гласова, њих 41, добио је, као што се и очекивало,
Колин Ален. Интересантно да је др Џозеф Мареј, који је
у свом веома запаженом говору обећавао безрезервну
подршку Галодет универзитета, добио знатно мање гласова, свега 23, док их је др Тери Рилеј добио само 6.
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Јовановић са члановима ансамбла провинције Ква Зулу Натал

XVI светски конгрес у складу са афричком традицијом

С

вечано отварање Конгреса, на коме је присуствовало око 2100 делегата из 125 земаља, било је
заиста величанствено, пре свега захваљујући
уметничким ансамблима школа из провинције КваЗулу
Натал. Сви посетиоци су на својим столицама затицали
афричке бубњеве - и тиме су позвани да у духу афричке
традиције уместо давања аплауза ударају у бубњеве у
ритму “там-тама”!
После четворосатне прославе, своја врата је отворио
ноћни клуб, који је до завршетка Конгреса свакодневно
радио од 20 сати увече до 2 часа после поноћи. Те прве
ноћи, посетиоци су били импресионирани концертом
финског глувог певача “знаковника” СигнМарка, који је
наступио заједно са чујућим компањоном.
Конгрес који је трајао недељу дана био је добро посећен
и заступљен свим могућим презентацијама. Најважније
ставке на основу тема сваког дана Конгреса унете су у
Резолуцију, коју смо објавили у прошлом броју нашег
часописа.

тему “Достигнућа у области званичног признања знаковног језика” водила је Каиса Ален из Финске, нови
члан Бироа СФГ, а сетом “Зашто Глув?” позната америчка глува докторка, научни радник, Керол Паден.
У склопу Конгреса радиле су секције: “Земље у развоју”, “Људска права”, “Посебне интересне групе” (етичке групе, глуви са психичким сметњама, лица нетрадиционалних оријентација, преводиоци знаковног језика,
деца глувих родитеља, породица и старији глуви, глувослепа лица).
Посебан значај посвећен је кључном принципу људских права, приступ интерпретацији знаковног језика и
његово признавање, двојезичном образовању, и превазилажењу разних баријера које спутавају глуве на уживању људских права.
На Конгресу је такође предочено да су глуве жене и девојке често предмет вишеструке дискриминације и
наглашена је потреба за поштовањем одредби о родној
једнакости у све напоре за уживање људских права и
фундаменталних слобода особа са инвалидитетом:

Прва секција бавила се о образовању глувих. На њој је
председник Галодет универзитета Алан Хурвиц са реЗа време трајања Конгреса приказани су филмови глуфератом “Формирање нових стратегија: од истраживавих режисера, и разне позоришне представе у извођењу
ња до праксе” дао нека нова сазнања до којих је дошао
позоришних група глувих из Јужноафричке Републике
радећи са глувим ученицима. Значајно место посвећено
и Уганде. Такође, у холовима Конгресне хале били су
је и билингвалном образовању.
отворени изложбени павиљони са штандовима органиСледећи дан је био посвећен знаковном језику и истраживањима из области културе глувих. Сет предавања на 19 зација глувих, преводилаца, школа, туристичких орга-
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низација, издавача итд. Ту су могли да се склапају послови и купе сувенири народне радиности, сваке врсте…
Група глувих житеља ЈАР је рекламирала улов рибе са
обала Мозамбика на својим чамцима… Уганда је задивила све посетиоце изложивши огромни речник знаковног језика, “скуван” уз помоћ шведског издавача. Многи су се гурали ка простору који је заузимала нова шведска компанија “Довиана” из Малмеа, која је у својој рекламној кампањи изјављивала да има мисију ширења
знања о глувима и њиховој култури посредством књига,
филмова и др. Ни на штанду СФГ није било другачије –
трговало се увелико. Без обзира на високу цену (80 долара), посетиоци су махом сви од реда куповали књигу
“Историја СФГ”. Сам аутор се у шалио пожалио да је,
од 300 књига, једва “извукао” 30 да врати у Вашингтон.
До компјутера у интернет-кафеу није се тек тако лако
могло доћи, испред је увек било великих редова.
Затварање Конгреса протекло је у традицији зулу ратника, у чију су опрему са копљима и штитовима “ускочили” бивши и садашњи председник Марку Јокинен и

Колин Ален – на то су их “приморали“ организатори.
Тако упарађени, без обзира на свој комичан изглед, они
су достојанствено уручивали висока признања СФГ лицима која су својим изузетним заслугама допринели
репутацији глувих. Међу њима су били, на пример, први председник Светске асоцијације тумача знаковног
језика Лиза Скот-Гибсон из Шкотске, екпсерт из области образовања глувих доктор Кристина Свартхолм из
Шведске, Шпанац Фелисиано Сола Лимиа и други. Марку Јокинен је уз звање почесног председника СФГ добио специјалну награду за своју посвећеност међународној заједници глувих. Др Лиса Каупинен је на церемонији отварања добила специјалну награду за људска
права. Награда је била монета “Оца нације”, бившег
председника Јужне Африке Нелсона Менделе.
Церемонија затварања је уприличена гала вечером под
ведрим небом на самој обали Индијског океана.
Застава СФГ је свечано предата делегацији Турске, домаћину наредног Конгреса који се одржава 2015. године.

Укратко о новом председнику
Светске федерације глувих

З

а председника СФГ на предстојећи четворогодишњи период изабран је Колин Ален, који ове
године пуни 50 година. Рођен је у Сиднеју (Аустралија) у породици глувих, самим тим његов први језик био је аустралијски знаковни језик. Има кћерку и
унуку које живе у Лондону.
Похађао је школу за глуве. Школовање је желео да настави и упише факултет, али су одбили да га приме јер је
глув – у то време то је била нормална појава чак и за једну државу каква је Аустралија.
Прикључио се позоришној трупи Аустралијанског театра глувих, и са њима обишао свет. Једно време се у
САД бавио глумом. По повратку у Аустралију, ангажовао се у раду пројекта везаног за подизање свести глувих о питањима која се односе на СПИД, мере превенције и лечења (за шта је добијен грант). Касније је ипак
уписао факултет и стекао диплому експерта за друштвене организације (Community Organisations).
У протеклом периоду био је укључен у рад и активности СФГ, а последњих десет година био је координатор
пројекта усмереног на пружање помоћи организацијама глувих Албаније, Косова, Камбоџе и земаља балканског региона. Координирао је пројектом СФГ о људским правима. Као члан Одбора СФГ, руководио је тренинзима и семинарима у многим земљама света
(боравио је у 30 земаља).
Године 2009. вратио се у Аустралију, где је постављен
за директора Опште службе Друштва глувих Новог Јужног Велса, организације која је основана 1913. године.
Много тога је учинио на плану побољшања сервиса за
глуве. Под његовим руководством је радило четворо

менаџера, који су били шефови одговарајућих одељења, и 38 државних чиновника, а годишњи буџет је премашивао 3,3 милиона аустралијских долара.
Као председник СФГ, Колин Ален намерава да се усредсреди на следећа четири главна правца деловања:
1.Знаковни језик – широко признање знаковног језика и
његова употреба у образовној пракси,
2.Билингвално образовање – употреба знаковног језика
и националног усменог језика у писменој форми, као
основ учења глувих,
3.Преводиоци – разој преводилачких служби и квалитетна припрема кадрова тог профила, јер без тога глуви
неће имати потпун приступ информацијама,
4.Приступ информацијама у свим облицима.
Његова посебна пажња биће посвећена, такође, и:
1.технологијама, које утичу на живот глувих,
2.раду са глувима из земаља у развоју
3.развоју лидерских способности и квалитета код глуве
омладине, раду са посебним групама (деца глувих родитеља, глуве жене, етничке и религиозне групе, лица
нетрадиционалне оријентације).
Колин Ален је поред многих пројеката радио и на пројекту земаља балканског региона (“Балкански анкетни
пројекат”, 2004-2005. који је финализован Форумом у
хотелу Шумадија 2006. год.) због чега је често навраћао
у Београду, а пар месеци у њему и становао, радећи на
другим пројектима. Био је и један од излагача, промотера на Конференцији о знаковном језику која је, уз подршку Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, одржана децембра 2007. године у београд20 ском Сава центру.

Медицина

Старење ува

Вртоглавица

У старости се јавља старачко оштећење слуха познато
као пресбиакусија, које настаје као последица старошћу изазваних дегенеративних промена у ћелијама чула
слуха у унутрашњег ува.
Спољашње уво је подложно инфекцијама. Изазивачи
запаљења спољашњег ува или отитиса екстерна су најчешће разне бактерије или гљивице. Код хроничног запаљења може доћи и до разарања околних коштаних
структура, тада настаје холестеатом. Уколико запаљење
захвати мастоидну шупљину ради се о мастоидитису.
Такође и у средњем уву може доћи до запаљења (отитис
медија). Запаљењски процес изазива оток Еустахијеву
тубу, која има улогу у “проветравању” средњег ува што
има за последицу поремећај у изједначавању притиска
између средњег ува и спољашње средине и појаву испупчења бубне опне према споља. Услед тога се запаљенски продукти (течност) нагомилавају у бубној дупљи и
притисак у њој расте. Овакво запаљење се зове катар
Еустахијеве тубе.
Баротраума

Систем слуха
и равнотеже

О

Ако пораст притиска у средњем уву надвлада еластичност бубне опне он може довести до њене перфорације
(руптуре-пуцања), након чега се може јавити цурење
сукрвичавог секрета из спољашњег ува и смањење тегоба јер накупљени секрет отиче, а пацијент осећа олакшање због пада притиска у средњем уву. Запаљење
средњег ува се често јавља код деце због честих инфекција горњих дисајних путева и преноса инфекције
кроз Еустахијеву тубу у средње уво.

ргани чула слуха и равнотеже представљају доста сложен систем који има своје периферне и
централне делове.

Окоштавање слушних кошчица

Периферни делови слушног система служе за пријем
механичких таласа и њихово претварање у нервне импулсе. Периферни делови вестибуларног система региструју промену положаје тела у простору и ове опажаје
такође претварају у нервне импулсе које шаљу у централну нервни систем.

Ово обољење се зове отосклероза а настаје услед разних процеса у уву који могу изазвати окоштавања слушних кошчица или целе бубне дупље и унутрашњег
ува.

Централни делови слушног система су смештени у мозгу. Они прерађују примљене информације са периферије на основу којих се у мозгу ствара доживљај слуха и
положаја тела у простору. Централни делови вестибуларног система повезују информације из периферног
вестибуларног система са другим системима као нпр. са
визуелним системом (оком), малим мозгом и кичменом
мождином.

Услед јаких физичких (акустичких) траума нпр. експлозија такође може доћи до оштећења бубне оне средњег и
унутрашњег ува. Да би се спречила руптура бубне опне
у току јаке акустичне трауме примењује се метода зевања или Валсалва маневар како би се у што краћем времену изједначио притисак у средњем уву максималним
отварањем Еустахијеве тубе.

Повреда ува

Оштећења унутрашњег ува могу бити последица неке
инфекције (отитис интерна), трауме или употребе неких лекова. Као последица може се јавити оштећење
слуха, губитак слуха и зујање у ушима (тинитус). Пошто је и орган чула равнотеже смештен у унутрашњем
уву запаљењски процес може изазвати појаву вртоглавице.

ПОРЕМЕЋАЈИ И БОЛЕСТИ УВА
Око 10% становништва у индустријским земљама има
значајна оштећења слуха. Оштећење чула слуха могу
изазвати звучни сигнали јаке звучне енергије (јачине
звука), али чак и дуготрајно излагање звучним сигналима средње јачине (око 70 децибела) може довести до
оштећења слуха.

Вртоглавица је главни симптом поремећене равнотеже
и увек је треба схватити као упозорење, да је из неког
разлога изгубљена контрола над стварним осећајем по-
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Зујање у ушима
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аучници са Универзитета “Џон Хопкинс” током
изучавања процеса настанка звукова у ушима
открили су да осећај за звук може да настане
чак иако он реално не постоји у стварности. Како се
испоставило, ћелије у ушном каналу могу да производе
своје шумове. Аутори истраживања тврде да су пронашли кључ решења за настанак појаве тзв. зујања у ушима.
У седишту истраживања било је испитивање нервних
ћелија које повезују органе слуха са делом мозга, који је
задужен за обраду сигнала. Том приликом је откривено
да исте те ћелије поседују и сопствену електричну активност, која уствари и доводи до настанка звука.

Структура ува

ложаја, кретања и орјентације у простору.
Систем за одржавање равнотеже код човека је веома
сложен. У одржавању равнотеже учествују веома сложени механизми који примају и усклађују информације
из различитих сензорних органа.

Да би се објаснило како то те ћелије емитују електрични сигнал, спроведено је посебно истраживање, где се
пратило и анализирало дејства различитих хемијских
супстанци у ушном каналу. На крају се испоставило да
неки специфични хемијски препарати утичу на ћелијску разградњу аденозинтрифосфата (АТФ), који има
најважнију улогу у размени енергије и материје у организму.

Орган за слух и равнотежу је унутрашње уво и VIII кранијални мождани нерв вестибуларис (n. Vestibulocochlearis), од којих нерв кохлеарис (n. Cocchlearis) спроводи живчане надражаје, а нерв вестибуларис надражаје, статике (држања) и динамике (покретање) главе.
У одржавању равнотеже учествује и око (вид), локомоторни апарат, мишићи, ЦНС. Све добијене информације из ових различитих сензора прима наш мозак, и
уколико се оне разликују од оних на које смо навикли,
јавља се вртоглавица, поремећена равнотежа.

Примећено је да је АТФ првенствено распоређен око
слушних влакана која су задужена за пренос информација слушним нервима. У случају када се блокирају
влакана рецептора хемијским препаратима, поремети
се и електрична проводљивост ћелија и долази до домино ефекта – АТФ шаље сигнал нервним ћелијама, а оне
делују на другу материју, глутамат, који тад активира
нервне ћелије, које шаљу сигнал мозгу. Научни претпостављају да АТФ производи ефекат звука у моменту док
само уво још увек није спремно за његов пријем.

Вртоглавица није болест већ симптом који указује на
поремећај у овом сложеном систему који треба истражити, симптом за који пацијенти кажу да је непријатнији од симптома бола и изазива врло изражени страх.
Орган за слух и равнотежу, унутрашње уво, састоји се
из три семициркуларна, полукружна каналића, постављена у три равни простора, ту су затим мехур/utriculus и
кесица/saculus. Ту су рецептори чула равнотеже, где се
налазе ћелије способне да реагују на промене положаја
и различите покрете главе. Стимулуси се затим преносе
влакнима вестибуларног нерва и завршавају у вестибуларним једрима. Преко traktus longiduninalis medialisa,
главног асоцијативног пута можданог стабле, ова су једра повезана са окулогирима, покретачима очне јабучице и мишићима врата, тако да сваки пут када главу окренемо у страну очи и даље могу фиксирати одређене предмете. У одржавању равнотеже учествује и мали мозак
јер део влакана из вестибуларног нерва одлази у флокулонодуларни део малог мозга. За одржавање равнотеже
веома су битне и видне информације које у координацији са окуломоторним механизмима (окулогири /покретачи очних јабучица), дају информације о покрету
тела и његове околине. О положају главе у односу на
тело информације одашиљу проприоцептори из зглобова врата. Ту су затим проприоцептивни и екстероцептивни импулсе из зглобова, мишића и коже који стижу
до ЦНС и на темељу ових информација се остварује во-

Драги наши чланови,
пословни партнери и пријатељи,
честитамо вам Божићне и
Новогодишње празнике
са жељом да у Новој 2012. години
будете здрави, срећни
и успешни.
СГНСЦГ
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Из наших организација
Подгорица

Премијер игнорише
350 глувих

Г

луви су изложени највећој дискриминацији у Црној Гори јер још не постоје прописи који би им
омогућили да користе знаковни језик, упозорили
су из Савеза организација глувих и наглувих. Иако је
Црна Гора, у складу са захтјевима Европске уније, усвајање закона о гестовном говору планирала још 2009.
године, то се није десило. Тај пропис не постоји, чиме
држава ускраћује знаковни језик за око 350 глувих.
Док у развијеним земаљама постоје и факултети за глуве, у Црној Гори њихово школовање се завршава у специјалној установи у Котору, гдје се могу оспособити само за занатске послове. Високе школе за њих не постоје.
Секретар Савеза организација глувих и наглувих Данило Поповић казао је да ће од премијера Игора Лукшића
тражити појашњење зашто игнорише ту организацију и
популацију коју заступају.
“Не можемо да схватимо да он прескаче глуве као да не
постоје у Црној Гори”, оцијенио је Поповић.
Он сматра да су глуви и наглуви у Црној Гори обесправљени по више основа, уз подсјећање да им је ускраћена
могућност да стекну високо образовање.
“Њихово образовање се завршава у Специјалном заводу
у Котору, гдје се највише могу обучити за занате и постати молери, лимари, кројачи... Мали број њих је уложио додатне напоре у школовање, па имамо неколико
глувих лица са високом стручном спремом, од којих
поједини не знају знаковни језик”, објашњава Поповић.
Поповић каже да Министарство рада и социјалног старања нема адекватан однос према Савезу глувих и наводи да у Савјету лица са инвалидитетом нема представника те популације.
“У Црној Гори живи око 350 глувих, којима је знаковни
језик заправо матерњи језик. Они се могу споразумјети
само путем знаковног језика. Они зависе од појединаца
који знају знаковни језик када треба им помогну да нађу
посао како би могли да преживе”, каже Поповић.
Он је додао да приликом недавних премијерових разговара са представнцима НВО на састанак нијесу позвани

Данило Поповић: Не можемо да схватимо
да премијер прескаче глуве као да не постоје

представници савеза који заступа права глувих и наглувих у Црној Гори.
“Држава се према глувима у Црној Гори не односи како
би требало. Суштинско питање је доношење закона о
знаковном језику”, сматра Поповић.
У већини европских држава знаковни језик је равноправан са говорним, захваљујући залагању Европског парламента, који је 1988. године усвојио резолуцију о знаковном језику, инсистирајући да државе признају говор
глувих и његову употребу. Слобода изражавања и информисања представља једно од темељних људских права
сваког демократског друштава. У Европи глувоћа не
представља препреку за активно учешће у друштвеном
животу. Глуви се образују по редовним програмима, раде, равноправно се информишу, а баве се и политиком.
У Европском парламенту налазе се четири глуве особе.
Мађар др Адам Коса изабран је 2009. године у Европски парламент.
М.М.К. “Дан”, Подгорица

На факултетима предају на знаковном језику
Поповић додаје да у Америци постоје универзитети на којима студирају глуве особе.
“На тим универзитетима професори предају на знаковном језику. На америчким факултетима студира око 3.000
глувих особа”, додао је Поповић.

Дискриминисани и на попису
Поповић указује да се глуви на минулом попису нијесу могли изјаснити адекватно, јер нијесу имали преводиоце
знаковног језика.
“Постоје породице гдје су сви глуви и они не знају да објасне појам. Кад прочитају ријечи, они не знају шта то
значи. Они знају слова, али не знају појам. Пописивачи су могли задовољити форму, али не и суштину. Сигурно да се
глуви нијесу могли изјаснити када је у питању национална припадност. То су људи који никад нису прочитали
ниједу књигу нити су у школи имали у току образовања историју да би знали своје поријекло и коријене. Они тај
ниво образовања немају. Они се нијесу могли изјаснити на питања из пописног листића јер их не разумију, тако да
је за њих требало обезбиједити тумача знаковног језика”, закључио је Поповић.

Међународни дан глувих

Међународни дан глувих
свечано обележен
у Београду

К

ао и сваке године, глуви у нашој земљи су, уз разне догађаје и пријеме у својим организацијама,
мање-више свечано обележили Међународни
дан глувих.
Овогодишњи централни део прославе у организацији
Савеза глувих и наглувих Србије поверен је Градској
организацији глувих Београда. Свечаност је под паролом “Пружимо руке време је за нас” одржана 29. септембра. Почела је у јутарњим сатима на Тргу Републике, настављена у позоришту “Славија”, а завршена у
просторијама ГОГБ. На Тргу Републике глуви београдске Организације делили су флајере пролазницима и
поред споменика одржали пригодни перформанс од
пантомиме и рецитала.

Централни део свечаности, одржаном у позоришту
“Славија” отворио је председник Милосав Јовановић,
који је у свом реферату упознао присутне са значајем
Међународног дана глувих и проблемима са којима се
глуви суочавају. Пријему су присуствовали Расим Љајић, министар рада и социјалне политике, помоћник министра Владимир Пешић, саветник Милена Бановић и
представници удружења глувих и наглувих из целе Србије.

Министар рада и социјалне политике
Расим Љајић даје изјаву за штампу

Према његовим речима, у току су консултације различитих државних органа, пре свега Министарстава рада
и социјалне политике и просвете и науке о том документу, при чему ће у његову израду бити укључене и организације глувих и наглувих.
Министар је навео податак да у Србији има приближно
30.000 глувих и око 70.000 наглувих и истакао да је,
упркос економској кризи, одржан ниво средстава која
држава издваја за програмске и друге активности организација које се баве заштитом права глувих и наглувих. Прецизирао је да је прошле године за 43 организације за заштиту права глувих и наглувих издвојено приближно 34 милиона динара, и потврдио да ресорно ми-

Расим Љајић је честитао Међународни дан глувих и у
свом говору поручио да ће држава наставити да финансира организације које се баве унапређењем квалитета
живота глувих и наглувих особа, и истакао да је циљ у
наредном периоду усвајање закона о српском знаковном језику.
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нистарство планира да настави да финансира оне пројекте који су у функцији побољшања квалитета живота
глувих и наглувих.
Љајић је подсетио на то да је Министарство помогло
отварање 40 канцеларија за тумаче знаковног језика и
омогућило бесплатне преводилачке услуге, пре свега у
комуникацији са локалним самоуправама и
правосуђем, као и у области остваривања права из социјалне и здравствене заштите.
Програм је настављен пригодним уметничким програмом који су извели ученици школа за глуву децу “Радивој Поповић” (Земун) и “Стефан Дечански” (Београд),
КУД “Олга Петров” (Панчево), Милица Ђокић и Ненад Махмутовић (Параћин) и представници Омладинске секције ГОГБ.
Након тога, дружење је настављено уз коктел у просторијама ГОГБ.
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Из наших организација

Требиње

Удружење глувих Требиња
добило просторије

П

оводом 29. септембра, Међународног дана глувих и наглувих особа, данас су у нашем граду, у
присуству представника локалних власти и Центра за социјални рад, те глувих и наглувих лица источне Херцеговине, предате на коришћење просторије
Међуопштинског удружења глувих и наглувих особа
Требиње.
Дубравка Остојић, предсједник Савеза глувих и наглувих Републике Српске, истакла је да ова лица имају бројне проблеме, али да републичке власти у последње
вријеме настоје, преко новог Закона о социјалној заштити инвалида, да те проблеме ријеше.
“До сада се Закон примјењивао само у неким општинама Српске, а кад се усвоји нови, онда ће важити за све у
РС”, истакла је Дубравка Остојић, додајући да највећи
проблем глувих и наглувих лица јесте њихово образовање и избор занимања, затим налажње адекватног посла.
Славко Братић, предсједник Међуопштинско удружења
глувих и наглувих особа Требиње истакао је да данас
отворене просторије значе много за даље активности
Удружења.
“Глуви и наглуви у нашем окружењу су у неповољном
положају. Само њих шест ради. Уз подршку општинских власти и начелника Општине, као и Центра за социјални рад, добили смо ове просторије на коришћење,
које ће омогућити бољи рад удружења. За идућу годину
конкурисаћемо за буџеска средства. Ове просторије су
привремено рјешње и сигуран сам да ће нам Општина и
Центар за социјални рад и убудуће помагати и обезби-

Гости и чланови Удружења
испред нових просторија. (фото “Локопортал”)

једити нам сталне просторије”, рекао је Вељко Ћурић,
технички секретар требињског Удружења.
Савез глувих и наглувих РС чине 13 регистрованих организација.
Међуопштинско удружења глувих и наглувих особа
Требиње основано је прије годину дана (24. 9. 2010.), а
окупља двадесетак глувих и наглувих особа са подручја
општина источнохерцеговачке регије.
У оквиру свечаности одржан је округли сто на тему
Значај оснивања удружења за инвалидне особе, а за
чланове требињског Удружења и госте уприличен је
обилазак културно-историјских споменика у нашем
граду.
Свјетски дан глувих и недјеља глувих обиљежава се
сваке године у последњој седмици септембра од 1958.
године у знак сјећања на оснивање Свјетске федерације
глувих, која је основана 23. септембра 1951. године.
Мисија Светске федерације је да промовише људска
права глувих људи, укључујући и право да се призна
знаковни језик и да глуви имају једнаке могућности у
свим сферама живота, укључујући приступ образовању
и информацијама.
“Локопортал”, Требиње

Са отварања просторија МОУ глувих и наглувих Требиња

Техника у служби глувих

Убудуће много суптилнији
слушни апарати

В

ћава фино подешавање ува да оно може да разликује
звуке. Наиме, док звучни таласи путују дуж базиларне
мембране, они “паузирају” на различитим тачкама, као
што то чини океан кад у таласима наилази на плажу. Управо те паузе помажу уву да сортира звуке различитих
фреквенција.

ише од 30 милиона Американаца пати од губитка слуха, а њих скоро 6 милиона носи слушне
апарате. И мада они са доста успеха повећавају
интензитет звука у уву, ипак су често недовољно ефикасни у бучним срединама, као што су ресторани, клубови
и друга места окупљања где треба да се разликује глас
саговорника од буке из окружења. Да би се то могло постићи, потребна је способност да се суптилније разликују звуци. Људско уво то може, али са слушним апаратима је мало тежи случај.

До недавно је улога текторијалне мембране у овом процесу била недовољно схваћена и разјашњена. У свом
раду, Фриман и Гафари су показали да текторијална
мембрана носи таласе који се крећу са једне на другу
страну, док они горе-доле таласи путују дуж базиларне
мембране. Заједно две мембране могу да раде у правцу
активирања длакастих ћелија потребних за распознавање појединачних гласова.

Већина слушних апарата се састоји од микрофона који
прима звучне таласе из окружења и звучника који их појачава и шаље у средње и унутрашње уво. Током деценија, усавршавао им је углавном основни дизајн, али
нико није био у стању да превазиђе основни проблем:
како извести селективно појачавање гласа једне особе, а да се при том то не учини и са свим осталим звуцима, укључујући ти и буку из позадине.

Направљен од специјалне материје, попут гела, текторијална мембрана је минијатурне величине. Она се састоји од три специјална протеина, што их чини идеалним метама за генетичка истраживања из области слуха
и чујности. Један од тих протеина назива се бета-текторин (кодиран као ТектБ ген), и управо је он био фокусу
истраживања Гафарија, Араниоса и Фримена.

Након дужег бављења овом проблематиком, истраживачи са МИТ су напокон дошли до нових сазнања, на
основу којих су изумели досад невиђен механизам који
попут људског ува разликује све врсте и нијансе звукова. Они сада могу да одахну, јер су сигурни да ће њихово откриће безрезервно утицати на побољшање квалитета следећих генерација слушних апарата.

Горепоменути истраживачи су сарађивали са биологом
Гајем Ричардсоном са Универзитета Сасекс и открили
да код мишева код којих није регистровано постојање
ТектБ гена, звучни таласи не путују тако брзо, односно
брзина таласа дуж такве текторијалне мембране није у
оној мери каква је код нормалних истих. Из тога следи
закључак да кад текторијална мембрана не функционише исправно, као што је случај са овим мишевима,
звуци стимулишу мањи број длакастих ћелија, што чини да уво буде мање осетљиво и тек делимично селективно.

“Ми, који смо озбиљно укључени у пројекат чујности с
аспекта услуга слушних апарата, и имамо јасне представе и довољна знања о томе како се звуци сортирају
и распростиру, до недавно смо били озбиљно забринути над чињеницом да смо немоћни пред њиховом неефикасношћу у проблематичним срединама, као што
су ресторани и друга места где постоје још неки оглашивачи и извори буке”, каже Денис Фриман, професор
Електротехничког факултета на МИТ, и вођа истраживачког тима.

“Полазећи од недавних студија МИТ на тему текторијалних мембрана, истраживачи нажалост још увек
покушавају да дођу до модела који ће им и практично
помоћи да на најбољи начин објасне улогу мембране и
тиме тестирају своје теорије”, каже Карл Грош, професор машинског и биомедицинског инжењеринга на
Универзитету у Мичигену. “Ово је веома лепа и захвална област рада која обједињује моделирање и експерименталне резултате на један веома задовољавајући
начин”, каже он. Чуло слуха и слушни системи код сисара су врло слични, па зато ови научници верују да открића до којих су дошли на мишевима, односе се и на
људски слух.

“Полазна основа за нас је био логички закључак да ако
већ знамо како уво препознаје и разликује разне врсте и
подврсте гласова, онда нас ништа не спречава да аналогно њему изградимо сличан слушни апарат који би
чинио то исто и на исти начин”.
У списима Националне академије наука из 2007. године, Фриман и његови сарадници Ајк Араниоси и водећи
аутор Розбех Гафари показали су да мала, желатинаста
текторијална мембрана, која се налази у унутрашњем
уву, у координацији са базиларном мембраном омогу-
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Услуге
Велика Британија:

Бзззз ...
према твојим годинама

Повратак ВебКапТел
комуникације и увођење
услуге даљинског титловања

З

вучи лудо, али Јапанци су открили тајну која би
чак и Архимеда толико изненадила да би узвикнуо
Еурека! Изумели су уређај који ће зазујати попут
комарца и то баш онако како ви (не)чујете.

П

осле чекања од више од три године,
глуве и наглуве особе у Великој Британији су једва дочекале поновно увођење ВебКапТел, што им у свакодневном животу обезбеђује тренутни приступ телефонској мрежи. ВебКапТел им омогућава да равноправно учествују у директној комуникацији
са својом породицом, пријатељима, колегама
и клијентима преко телефона. То је изводљиво
захваљујући систему који омогућава људима
да користе свој глас и да уместо “живог” добију тексутални одговор на свом лаптопу, или екрану мобилног смарт телефона.

Све што треба урадити је да се укуца старосно доба, остало ће ММП (Toshibareru Mosukitosaundо) сам одрадити. На основу тога колико година имате, програмираће
и емитовати одговарајуће звуке високе фреквенције
сличне зујању комарца.
Заправо, иза свега се крију биологија и наука. Како старимо, наш слух пропада и губи способност подешавања
и прилагођавања. То је нормална појава која ретко доводи до тоталне глувоће. Пре свега се ради о сенилној глувоћи (пресбикусису) која обично почиње са губитком
виших фреквенција, па одређени гласови (као што су, на
пример, “С”, “Ф”, “Т”) на крају звуче веома слично. То
значи да старија особа може да чује, али не и да увек може да разуме шта јој се каже.

Бивши КапТел корисник, Алан Голдсмит, иначе виши координатор глобалне мреже истоимене компаније, каже да је био пресрећан када је чуо за његов повратак, и да прво што је
помислио било је: “фантастична вест за мене ... то значи да ја сада могу да ћаскам са колегама у Шангају!”

Овај алармни систем је осмишљен управо за детектовање проблема проузрокованих старосном глувоћом.
Произвођачку лиценцу, на основу које ће он ускоро угледа светлост дана, добила је фирма Сони.

Васаби
димни аларм за пушење

Даљинско титловање је услуга која омогућава
глувим и наглувим особама да учествују на
конференцијама, састанцима, тренинзима и
семинарима (на лицу места и он-лајн). То се
ради тако што се све изговорене речи одмах
транскрибују у текст који се приказује на екранима мобилних телефона, или рачунара и лаптопова, или чак пројектују на екранима истих.
“Врло сам срећна што чујем да сад поново
имамо модеран телефонски систем у Великој
Британији”, каже Тина Ланин, водећи глуви
блогер и веб консултант. “Сада не морам да
тражим преводиоца за слање и пријем телефонским позива уместо мене, ја сам најзад самостална!”

Ј

апанска компанија “Васаби” је лансирала нови
димни аларм за глуве особе. Овај димни аларм не
прави буку нити изазива треперење светла. Васаби
алармни уређај реагује на дим цигарете тако што емитује веома јак мирис. Принцип рада је заснован на слобађању хемијског једињења алил исотиоканате (isothiocianate allyl), садржаног у рену и сенфу, у моменту када
се детектује дим.
Приликом тестирања, “Васаби” димни аларм је људе на
спавању пробудио у временском року од свега два и по
минута након што је јак мирис допро до њихових ноздрве.

Данас постоје само 22 регистрована члана Регистра пружаоца титлованих услуга у Националном регистру професионалних комуниколога који раде са глувим и слепим лицима и
служе као сервис за њих око 400.000, каже Денис Фриман, професор електротехнике са
МИТ, иначе вођа истраживачког тима.
28

Републички фестивал фолклора и рецитала
у знаку КУД “Јаков Петровић Бједов”
Већ навикли на прво место:КУД “Јаков Петровић Бједов” (Крагујевац)

Ф

естивал културно уметничких друштава глувих и наглувих Србије (фолклор и рецитали),
који већ 35. година организује Савез глувих и
наглувих Србије, одржан је 19. новембра у Крагујевцу.
За крагујевачку публику, која је напунила позоришну
салу Књажевског српског театра до последњег места,
ова манифестација и није представљала посебан куриозитет, обзиром да је она имала прилику да се, током ове
три и по деценије дуге традиције, већ седам пута (рачунајући садашњи) упозна са културним достигнућима
глувих и наглувих лица.
Фолклор, који поред сплета разних игара и импресивне
слике живописних костима, увек буди пажњу као догађај саткан од снажних визуелних паралелних прича које
откривају нека нова достигнућа. Управо то је разлог зашто многи, без обзира на садржај уметничких нумера,
просто не могу да се отргну жељи да исти, по ко зна који
пут, још једном погледају и истовремено искористе прилику да се сретну и друже са својим старим пријатељима и знаницима, јер им је ово једна од ретких прилика да се нађу онако сви на окупу.

Водитељи програма:
Јелена Вученовић и Катарина Вученовић
Нажалост и овај фестивал је показао да већина наших
културно уметничких друштава још увек не ради систематски, већ кампањски, са донекле превазиђеном и у
више наврата, приказаном кореографијом што код публике која ју је већ видела изазива осећај монотоније. Да

После дужег поста, заслужено други: КУД Врање

Републички фестивал фолклора и рецитала

Увек у врху: КУД “Боса Милићевић” - Суботица (треће место)

би се то превазишло, фолклор треба оплеменити новим
изворним садржајима и дати му неки нови стил и облик.
Ипак, кад су у питању глува и наглува лица и њихова дела, фестивали, ма какви они били, једина су им прилика
да на њима демонстрирају своја уметничка достигнућа,
креирају део себе и кажу нешто о свом делу.
За разлику од фолклора, рецитација је уметнички вид
изражавања који својим појавним обликом мање плени.
За наступ у том делу углавном се бирају глува и наглува
лица са нешто бољом артикулацијом, али не и знањем
знаковног језика и обратно. Ту је увек тешко одредити
победника, обзиром да у жирију нема члана који познаје знаковни језик, тако да прва места одлазе онима са
добро очуваним говором. Прво место на овом фестивалу освојила је Сандра Ждрња (Суботица), друго Ненад
Махмутовић (Параћин), а треће Наташа Обреновић
(Београд).
Сандра Ждрња (Суботица)

Наташа Обреновић (Београд)
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На Фестивалу
напокон и нешто ново

У

дружење глувих и наглувих Панчево било је 17.
септембра домаћин XXXV фестивала драмско
пантомимских остварења и балетско-ритмичких - модерних игара која по традицији организује СГН
Србије.
Уз добру организацију од стране домаћина, ова импресивна приредба протекла је у духу савремених трендова где су главни актери, глуви и наглуви глумци и играчи аматери, приказали своје оригиналне сценске приче
и игре различитих жанрова.
Обичним посматрачима у сали, праћење ових представа је било можда мало теже, али добра и убедљива интерпретација, са наглашеним елементима емотивности, то је надокнађивала. Глумци су својом пантомимом
изражавали све оно што речима нису могли. Све је било
тако складно, јасно изражајно и препознатљиво. У појединим веома успелим и надасве упечатљивим нумерама, поред већ проверених и доказаних глумаца, појавили су се и неки нови који су сем свог личног ентузијазма
демонстрирали и одређено глумачко знање, стечено у
школама за глуву и наглуву децу, које су ову праксу увеле у своје програме.
Најзапаженије драмско остварење дало је панчевачко
КУД “Олга Петров” са представом “Стари кројач” и заслужено освојило прво место. Друго место припало је
ГОГН Смедерево за драму “Ожалошћена породица” а

КУД Панчево “Стари кројач”

Председница ОГН Панчево
прима букет цвећа пре почетка представе

треће ОГН Чачак за нумеру “У пустој и снежној планини”.
Што се тиче модерних игара, ту су, већ по обичају, доминантну улогу имали Милица Ђокић и Ненад Махмутовић, који су игром “Прича о љубави” засели на прво
место. Друго место освојио је трио уз Ужица за модерну
игру “Хип-хоп денс”, а треће Зоран Станковић из Сремске Митровице за модерну игру “Реп”.

Републички фестивал
КУД Смедерево
“Ожалошћена породица”

КУД Чачак
“У пустој и снежној планини”

Плесна група КУД из Ужица

Зоран
Станковић

КУД Ниш

КУД Крагујевац
Милица Ђокић и
Ненад Махмутовић
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Фламанска влада
дискриминише
глуве ученике
Прекретница у погледу обезбеђења
једнаких образовних могућности за глуве ученике

А

обезбеђења потребних услова, а не види и своје обавезе
у свему томе. Чак шта више, Апелациони суд указује на
пример Холандије, где су предавања глувим ученицима
покривена са 100% усменим знаковним превођењем.
То, по мишљењу суда, само потврђује неопходност пуне подршке принципу разумног прилагођавања, као и
да таква подршка не подразумева неко несразмерно оптерећење.

пелациони суд у Генту потврдио је првостепену
пресуду да фламанска Владе одбија да обезбеди
адекватне услове рада за особе са инвалидитетом – што је с правне тачке гледишта чист облик дискриминације.
Захваљујући овој пресуди, тужбени захтеви три глува
ученика и њихових родитеља биће позитивно решени.

Сем тога, тврдња фламанског друштва да немају довољан број преводилаца знаковног језика, аутоматски је
одбијена од стране Апелационог суда. Суд је том приликом констатовао да, према подацима фламанске школске инспекције, на располагању има довољно преводилаца са сертификатима, али они не могу ефективно
да раде због малог броја сати превођења који падају на
терет финансирања државе и ниских примања.

Февладо, Федерација фламанских удружења глувих
овим одговором је више него задовољан.
ПОЗАДИНА ДОГАЂАЈА
У марту 2009. године родитељи четворо деце су поднели формалну жалбу судовима у Генту и Левену против фламанског Mинистарства просвете и неколико
фламанских школа у којој траже право да приступ инклузивном образовању за своју глуву децу. Ови родитељи су били сведоци како њихова деца, због великог недостатка усменог превода школских часова у учионици (имали су само 7 од 30 колико им сати знаковног превођења припада), немају комуникацију и приступ образовању током више од половине времена трајања њиховог учења. Таква ситуација није само непријатна и увредљива, већ и угрожава њихове шансе да наставе више
образовање и заснују стални радни однос.

Родитељима и деци у овом судском спору помоћ је пружила бриселска адвокатска фирма Stibbe, која је преузела овај случај на пробној основи. Адвокат Стефан Сотикс, професор уставног права на Универзитету у Левену, иначе специјалиста за (анти)дискриминационо законодавство, и Џош Рутс, адвокат из области грађанских права, водили су случај пред судом. Поступак је
подржан од стране Февлада, као правног заступника
фламанске заједнице глувих.
По речима обојице адвоката, резултат у овом случају је
јединствен у Фландрији. Ова пресуда је фактички прва
практична примена фламанске Уредбе о једнаким могућностима и једнаком третману, која је донета 10. јула
2008. године. Иста обавезује и владине агенције и приватне организације да предузму одговарајуће мере не
би ли обезбедили потребне услове за особе са инвалидитетом. У случају да то не учине, биће криви и одговараће због дискриминације.

У јулу 2009. основни суд у Генту је осудио фламанску
Владу да је крива за дискриминацију, тврдећи да садашњи број сати тумачења глувим студенатима не одговара
објективном стању потреба особа са инвалидитетом.
Судија је наредио фламанској Влади да прекине ову
дискриминацију и глувим студентима додели три сата
усменог тумачења за најмање 70% школских часова, уз
претњу казне за случај непоступања по изреченом. Суд
је такође наложио да се процедура пријаве радних сати
за тумачење прилагоди и ревидира.

Февладо је одушевљен овом пресудом Апелационог суда у Генту, којом се коначно признаје право на једнаке
образовне могућности за сву глуву децу и омладину.
Сада су глуви ученици обавезни да се интегришу у општи образовни систем, како би добили приступ вишем
образовању и касније редовно запослење. Само у случају да је редовно образовања осмишљено и функционише тако да им је у потпуности доступно, разуме се уз
помоћ преводилаца фламанског знаковног језика, онда
ће и они моћи то успешно да ураде.

Фламанска влада је уложила жалбу на ову пресуду, али
ју је Апелациони суд овом садашњом пресудом одбио
као неосновану. Апелациони суд је потврдио пресуду
првостепеног суда.
Овим одбијањем, Апелациони суд указује Влади како
треба да се понаша када је у питању обезбеђење неопходних услова рада за особе са инвалидитетом. Сасвим
је несхватљиво како то Влада може да од приватних лица и предузећа захтева предузимање мера у погледу
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САД:

Приоритети у теорији и пракси образовања глуво-слепе деце

Г

луво-слепа деца могу бити изолована од људи и
искључена из активности. Да до тога може доћи
највећа је вероватноћа, латентна појава и најгорча истина. Без индивидуалне подршке, они немају приступа нити визуелним, нити аудитивним информацијама, а често ни у редовним школама не могу да траже образовање, као основ будућег запошљавања и каснијег
самосталног живота. Зато, обезбеђивање одговарајућих услова и услуга у области образовања глуво-слепе
деце представља јединствени изазов. И то, не само за
педагошку терорију и праксу, већ и за друштво у целини.

У свету је као последица велике епидемије рубеола
(1963-1965) рођено много деце са вишеструким сметњама у развоју, укључујући и глувоћу и слепило заједно. Захваљујући програмима, покренутим током Кенедијеве и Џонсонове администрације, оформљени су регионални центри за смештај и задовољење потреба ове
деце. Са тиме се није све решавало. Да се на томе није
стало, сведочи и Акт о образовању све хендикепиране
деце, донет 1975. године, којим се гарантује свој деци,
која су због свог хендикепа претходно била искључена
из редовних школа, право на образовање, и посебне услуге које треба да им буду доступне на локалном нивоу.
Па ипак, ми данас у XXI веку, и даље имамо висок постотак (85%) деце школског узраста која су глуво-слепа и
која су, за разлику од својих вршњака, и даље лишена
права на адекватно образовање и услуге по основу свог
стања потреба..

Научана истраживања и примена њихових најновијих
резултата у пракси код оштећења слуха и вида имају
заједнички циљ и захтевају решавање истоветног проблема - испитивање приоритета у теорији и пракси образовања деце која су глуво-слепа. То је управо и интенција недавно започетог кумулатиног истраживања под
називом: “Унапређење дизајна и примене специјалног
образовања и одговарајућих услуга за глуво-слепу децу”. Објективна су очекивања да ће се овим пројектом,
који ће се заснивати на компаративној анализи историјских чињеница о образовним услугама за ову популацију, као и мишљења наставника како они виде себе и
сопствене способности да образују ове ученике, и још
много тога другог, искристалисати аутентична и меродавна сазнања, на обострану корист свих актера тог
специјалног васпитно-образовног процеса.

Извор: часопис “Здравље”

Да ли се ово и вама десило?
Почетком 70-тих година, Рој Холкомб, стручни саветник програма специјалног школства за глуве у Санта Ани,
америчка држава Калифорнија, започео је да води дневник у којем је педантно и предано бележио своја запажања,
сублимирајући их као типичне реакције и понашања типичних глувих особа. Анегдоте, сетенце и приче о томе шта
значи бити глув, објавио је у књизи ''Опасности и изазови глувоће''. Касније је изашло и њено друго издање под
насловом ''Ћутање је злато – понекад''. Треће издање је названо ''Култура глувих – наш пут (Анегдоте заједнице
глувих). С тим што су сада аутори били њих тројица - Роју Холкомбу, истакнутом друштвеном раднику и једном
од првих у земљи глувих директора школе, придружили су се његови синови Самјуел и Том. У овом чланку презентујемо неколико примера комичних ситуација у које често западају глува лица.
улицу изађеш, ни мање ни више, него пун сат касније
него што си хтео.
- Улазиш у ресторан са пријатељем (пријатељицом).
Прво што ти урадиш кад седнеш за сто је да склониш
вазу са цвећем да не стоји насред стола и тиме заклања
руке саговорника.
- Бирајући ресторан, ти у ужи избор стављаш оне код
којих је сала добро осветљена. Романтична полутама
није за глуве – само им смета при разговору.
- Без обзира на све светлосне технолошке иновације, ти
укључиш обичну лампу да би са партнером разговарао у постељи.
- Ти си недавно добио најновији слушни апарат. Он је
дигиталан и у потпуности одговара твојим специфич-

- Представљајући пријатељу свог старог познаника, ти
“к'о из топа” брзо издекламујеш његову “личну карту”, говорећи буквално све, почев од стања његовог
слуха, школа које је похађао, контаката које је имао са
организацијама, именима ваших заједничких пријатеља… И као да је и то мало, ти наводиш чак и имена његових бивших симпатија.
- Разматрате важну тему. Ти се разгоропадио, машеш
рукама на све стране… Изненада случајно руком закачињеш наочаре и оне падају на под. Дискусија тог часа
тотално замире, а наставља се тек када те исте наочаре
поново ставиш на нос, али не тако бурно као мало пре.
- Одлазећи са журке, мораш да се поздравиш са свима,
потапшавши свакога по рамену… Тако испадне да на
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лим вас, само мало”, али ви то не чујете и нормално не
померите се. На то она бурно реагује и изнервирана
бесно руком одгурне ваша колица и прође крај вас с
увређеним изразом лица. А требало је тако мало, само
да вас руком дотакне по рамену.
- Ви често лупкате ногама, и то више из навике него да
бисте неком сметали.
- Једног недељног поподнева у продавници ти прилази
неки непознат човек и пита ко је победик локалног
фудбалског дербија. Ти си зачуђен, а онда схваташ да
је за твој слушни апарат помислио да је радио пријемник.
- Разговараш са чујућим саговорником… Кад говори,
он гледа на страну и ти се окрећеш у том правцу, претпостављајући да се тамо нешто важно дешава. Кад ти
причаш, он онда гледа на другу страну. На крају схваташ да је то уопште манир чујућих, јер док разговарају
они имају обичај да погледају на страну, пошто не морају да гледају и прате покрете уста саговорника, и ни
не знају колико је за глуве важан контакт “очи у очи”.
- Ти похађаш наставу коју пратиш једном недељно, преваљујући аутомобилом раздаљину од 60 миља. Преводиоца нема, али ти си у току, јер преписујеш од колега.
Једном је предавач рекао да неће бити наставе следеће
седмице. А ти се следеће недеље силно изненадиш
кад, прешавши 60 миља, никог не затичеш.
- Обично су на журкама, које ти посеђујеш, чујући и
глуви помешани и труде се да међусобно комуницирају. Али, пред крај журке чујући су у једном крају сале,
а глуви на неком сасвим другом месту.

ним потребама… На твоје разочарење, људи те још
увек с прекором погледају сваки пут кад апарат зазвони.
- Ти снимаш на видео траци себе како рецитујеш песму
на АСЛ о љубави и миру у свету, како би се пријавио
на такмичење на националном фестивалу. И ти не
знаш, и ти ни не можеш знати, да видеокамера истовремено снима и гласове који допиру са укљученог телевизора на коме се емитује специјална емисија о холокаусту.
- Чак иако ти поставиш нову светлосну сигнализацију
за звоно на вратима, достављач пица ће и даље куцати
на вратима, а ти ћеш се питати шта је то, зашто тако дуго нема твоје поруџбине.
- Ти набавиш савремену видео камеру и у најбољем кутку свог стана снимаш прве кораке свог детенцета – за
твоје родитеље који живе у другом крају земље. И ти
не слутиш да из дуге собе допире лавеж пса, а из телевизора трешти музика.
- Купио си нов персонални рачунар. На њему стоји само
једно упутство: “Честитамо! У вашим је рукама најбољи примерак савремене технологије. Молимо, пустите аудио касету да бисте чули инструкције како се
исти користи.”
- Ви ноћу пролазите кроз неко сеоце. На аутомобилу се
пали црвена лампица – упозорава гориво је при крају.
Ви морате из банкомата да подигнете новац како бисте
купили бензин. Кад оно, банкомат не може да прочита
код ваше картице и не прима је. На екрану се појављује
текст: “Молимо, сместа нас позовите телефоном и
затражите помоћ”.
- Ти гледаш своју омиљену серију. Дочекао си и тај тренутак кад ће напокон да се одгонетне тајна, коју си све
време још у претходним епизодама наслућивао…
Али, у моменту кад главна јунакиња изговара кључне
речи, на екрану се појављује упозорење о надолазећем
урагану, које закриљује титловани текст.
- Ти гледаш вечерњи дневник на ТВ. У току је извештај
о свирепом злочину који се тог поподнева догодио. Ти
се грохотом почнеш смејати кад титловни текст престане да следи дијалог и у моменту, док се исписује име
осумњиченог, на екрану угледаш мајмуна.
- На аеродрому сви чекају позив за улазак у авион. Када
се и то деси, у саопштењу се каже да то могу да учине
само путници који имају карте за места од 25. до 35.
реда. Ти се гураш између њих, покушавајући први да
прођеш, а службеник на вратима се чуди и пита се шта
ти је кад имаш карту за седми ред.
- Ваш ауто је ударио други аутомобил којим је управљао
чујући возач. Хтели сте да позовете полицију, али је
изгредник одбио да то учини и једноставно побегао са
места догађаја. Сведока није било. Одлазиш у полицију да пријавиш случај, али је то неизводљиво будући
да није било ни полиције ни сведока у моменту удеса.
На крају крајева, то ти искомпликује и могућност наплате штете код осигуравајућег друштва.
- Мушкарац за суседним столом те пита да ли може узети шећер са твог стола, али ти не одговараш, јер не чујеш. И ти не видиш како те он љутито гледа, сматрајући те чудаком и простаком.
- У супермаркету ви стојите крај гондоле са поврћем и
пребирате по колицима са купљеном робом проверавајући да нисте случајно нешто заборавили. Наилази
нека жена са колицима и обраћа вам се речима: “Мо-

Њујорк, САД:

Нова бронзана статуа
Хелен Келер

Н

едавно је свечано промовисана и у њујоршкој
Капитол пословној згради постављена најновија бронзана статуа Хелен Келер.

Хелен Келер је чувена глува-слепа Американка, рођена
1880. а умрла 1968. године.
Нова статуа приказује Хелен како стоји крај бунара са
руком у води. Тиме је овековечан један изузетно важан
догађај из њеног живота - то је био тренутак када је научила прву реч (вода) на америчком знаковном језику.

Нова статуа Хелен Келер
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Грчка:

Мишљења и искуства о школовању глувих
у специјалним и редовним школама

П

рисуство деце са посебним потребама у оквиру
конвенционалних структура општег образовања је званична политика и пракса многих влада
у различитим државама током последњих двадесетак
година. То за резултат има да велики проценат студената са инвалидитетом, укључујући и глуве, похађају редовне школе, док се број специјалних школа и резиденцијалних институција (домова), значајно смањује.
Идеја о школовању за децу са посебним потребама у
редовним школама у њих
овој околини није нова. Глува
деца (термин глуви у овом раду ће значити и наглувих)
су, на пример, још 1859. похађала редовне школе у Немачкој и Француској. Од 1880. до 1960. године као најчешће модел образовања за глуву децу нуђен је у виду
посебног образовања, да би се 1960. обновила идеја о
њиховом укључењу у систем редовног школства. Само
се терминологија променила, па се сада каже инклузија, за разлику од ранијег назива интеграција (у Европи),
или мејнстриминг (у Америци). Чак су и аргументи у
корист или против специјалног, или не, образовања деце са сметњама у развоју скоро идентични старима, од
којих се многи још увек ослањају на емотивне и чисто
теоријске разлоге.

Затим, да природна језичка комуникација у школској
средини помаже глувој деци да боље развију свој говор
и вештину комуникације. И на крају, да у редовним
школама имају квалитетније образовне програме захваљујући којима могу постићи више сазнајне циљеве и
стећи веће образовање (Харисон, 1998).
За разлику од њих, други који се не слажу са интеграцијом и који се залажу за образовање глуве деце у специјалним школама, тврде да глувоћа блокира комуникацију
глувих у учионици у којој је образовање засновано на
интеграцији, и да то доводи до изолације глувих ученика у школској средини, што ствара велике и озбиљне
проблеме у њиховом психосоцијалном развоју (Мартенс, 1999).

Ипак је данашњи концепт образовања деце са инвалидитетом у редовним школама далеко општијег карактера. Фундаментални принципи инклузије су далеко
свеобухватнији, дају нам потенцијал за више објективних ставова и избора, а и као таква важи за званичну образовну политику у многим земљама.
Иначе, историјски гледано, образовања глуве деце у
специјалним или мејнстрим школама је створило велику пометњу и контроверзу међу стручњацима, родитељима и самим глувим лицима.

Чак и стручњаци и глуви верују да интеграција негативно утиче на идентитет и поштовање глувих ђака, јер у
редовним школама они бивају изоловани од своје заједнице и њене културе (Гликман, 1996). На крају, многи су
изразили бојазан да глува деца у редовним школама неће моћи да користе предности које им гарантује специјална школа (Макартни, 1994), а које се састоје у следећем:

Присталице интеграције (термин интеграција овде
значи делимично или потпуно присуство глувих ученика у редовним школама) верују да ће тиме глуви ученици имати више могућности да се друже са својим чујућим вршњацима и наставницима и тиме стећи неопходне вештине за своју будућу интеграцију (Линас, 2006).

1)стручни наставници и други професионалци, као што
су психолози, социјални радници, терапеути, преводиоци и др. са знањем знаковног језика,
2)непосредан начин стицања знања на знаковном језику,
3)технолошки уређаји као што су слушалице, специјални телефони за глуве, оптички звучници, звучне собе, компјутери и специјални образовни програми,
4)приступ глувих ученика свим школским активностима, спорту, уметности, итд.
5)глуви наставници и стручњаци као примери успешности глувих лица,
6)контакти и односи са заједницом и културом глувих.

36

СГНСЦГ

Из света глувих

Бутан:

Кратак стори брачног пара глувих
Дхан и Би Бисвакарма

З

емља Бутан се налази у близини Индије, Кине и
Непала. То је чувени планински венац познат под
именом Хималајске планине.

Досад спроведена истраживања базирала су се на испитивању карактеристика глуве деце која су укључена у
програме интеграције. Тако су, на пример, многе студије показале да су њиме углавном обухваћена деца која
имају мање оштећење слуха, добру вештину комуникације, јаснији говор, слух су изгубили у каснијем периоду живота и потичу из породица са високим социоекономским статусом (Холт и Ален, 1999, Мурс и Клувин,
2006). Ипак, сви они су се суочили са озбиљним проблемима, јер је највећи проценат њих сврставан у специјална одељења, чак су наставу пратила уз помоћ преводиоца знаковног језика. Тако да су се она само у ваннаставним активностима, похађајући школске секције на
основу својих личних афинитета, углавном спортске и
уметничке природе, несметано дружила са својим чујућим школским друговима. (Морес и Клувин, 2006).

У Бутану има много немира. То значи да није мирна и
стабилна земља. Постоји много борби између припадника различитих група. Многи становници су одведени
у затвор. Много је и оних који су побегли из Бутана и
отишли удруге земље да живе.
Велики број глувих људи из Бутана преселио се у Сиетл, Вашингтон и друге области САД. Када су стигли у
свој нови дом, они нису знали амерички знаковни језик.
Многи никад нису научили ни један службени језик.
Образовање глувих у Бутану је веома слабо.
Високи колеџ друштвених наука у Сиетлу основао је
школу учења америчког знаковног језика за избеглице
из Бутана.

Чак су низ истраживања показала да не значи да интеграција у образовању аутоматски доприноси развоју
односа социјалне интеграције глувих ученика. За многе
њих је то пре социјална изолација и недостатак интеграције ових ђака у општем школском окружењу (Стинсон и Ланг, 2004). На пример, Фостер (1999) је утврдио
да по опису како се осећају глуви ученици уписани у
програме интеграције, многе референце указују на њихову усамљеност, осећање одбачености и социјалне
изолације. И други су истраживачи дошли до сличних
резултата (Мартенс, 1999, Гринберг и Кусце, 1997).
Истраживања су такође показала да се глуви адолесценти осећају емотивно сигурније и више прихваћени у
односима са својим глувим вршњацима него чујућима.

Дхан и Би су се упознали након што су побегли из Бутана, за време док су живели у избегличком кампу. Они су
у САД дошли 2008. године. Имају двогодишњег сина по
имену Голпал.
Пренето из Сиетл Тајмса

Други истраживачи су, међутим, открили да глуви ученици у редовним школама имају веће шансе за виши
степен академског напретка, за разлику од својих вршњака у школама за глуве или посебним одељењима
(Мурс и Клувин, 1996 - Ален и Осбон, 1994).
Циљ ове студије је да се паралелним истраживањем искустава глувих свршених средњошколаца специјалних
школа и школа за глуве и њихових наставника направи
прва компаративна анализа ова два система образовања
из перспективе оних коме су намењени, а то су у овом
случају глува лица.
Брачни пар Дхан и Би Бисвакарма
за време школског одмора

Венеције Ламбропоул,
професор специјалног васпитања (глувих) на
Универзитету П.Т.Д.Е у Патрасу
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Валпараисо, Чиле:

Светска фондација “Чујност”
подржава глуво-слепог уметника

Р

ођен слеп и глув у Валпараису, Чиле, 17-годишње
чудо за клавиром, Јерко ДиФонис, превазишао је
сва очекивања своје породице која је прва открила његове изузетне музичке способности, каже се у саопштењу Светске фондације “Чујност”.
Због недостатка одговарајућих образовних програма за
глуво-слепу децу у Чилеу, Јеркови родитељи су се преселили у Сједињене Државе 1998. године, али се њихов
живот нагло мења већ у октобру 2010. када су имиграционе власти САД наредиле целој породици да се врати
у Чиле.
Да би се помогло Јерку да оствари свој сан и изгради
успешну музичку каријеру, родитељи су се обратили
Светској фондацији “Чујност” која је, у знак подршке,
основала фонд за прикупљање средстава којим би се
покрили трошкови уписа и школовања овог несвакидашњег талента на музичком конзерваторијуму.

издвоји од осталих и својим музичким талентом засени
све остале.
Исте године, Јерко је освојио прво место на такмичењу
младих талентованих солиста у Њујоршком центру врхунске уметности (ВСА). Проучавајући и класичну и
џез музику за клавир, Јерко је убрзо сам почео да се бави компоновањем, па је тако већ у пролеће 2010. имао
свој први солистички концерт у Музеју уметности
“Метрополитен”.

Јерко ДиФонис је рођен слеп и са трајним губитком
слуха на оба уха. Са четири године почео је да показује
знаке музичког талента. Због ограничености специјализованих програма едукације које су на располагању
за свог сина у домовини имали, Бети и Стефан ДиФонис донели су тешку али значајну одлуку да напусте
своју земљу и крену у потрагу за бољим образовањем за
свог Јерка. Године 1998. они су продали све што су имали и са скромним средствима преселили се у Њујорк.
“Јерко у Чилеу није могао да добије право и адекватно
образовање. То ме је много забрињавало”, објашњава
његов отац Стефан ДиФонис. “Морао сам да донесем
животно важну одлуку: да напустим све и да учиним
праву ствар за мог сина да би данас-сутра постао самосталан и да би могао да напредује”.

У октобру 2010. Јерков живот се изненада променио
када су имиграционе власти САД наредиле његовој породици да се врати у Чиле. Обзиром да недостатак могућности за образовање особа са инвалидитетом у Чилеу и даље постоје, Јерко је данас препуштен сам себи,
он се труди и сналази како зна и уме да се самообразује
и изгради своју соло каријеру. Његов тренутни сан је да
упише музички конзерваторијум, као крајњи ступањ у
грађењу музичке каријере. Далиа Сакас, Јерков бивши
инструктор клавира у Интернационалној музичкој школи у Њујорку, за њега предвиђа сјајну будућност: “Јерко не познаје границе, очито је да ће далеко догурати.”

Тринаест година касније видимо Јерка као ванредног
студента и талентованог пијанисту о коме се говори и
пише. Он види и ослушкује свет кроз своју музику. И
то, без слушних апарата. Чак и када их користи, увек се
мучи да локализује звуке и разазна оне који су високе
фреквенције у говору и музици.

Јерусалем, Израел:

Асистенти на четири ноге

Од јуна 2009. он користи Фонак Наида слушни апарат
са СаундРековер технологијом, са јединственом функцијом која му омогућава да чује високе тонове. Он сад
не само што може да зна одакле звуци допиру, омогућавајући му на тај начин да буде самосталан, него може да
препозна и високе звуке, и тако повећа квалитет интерпретације и извођења музике. “Могу много боље да чујем оно што свирам и тако постижем да пратим сам
себе на најбољи могући начин”, каже Јерко. Као средњошколац у Њујорку у Школи за сценску уметност Ла
Гвардија, он је доживео процват. Више му није био потребан неко да га прати куд год иде, што му је, између
осталог, и омогућило да се покаже у пуном светлу,

И

зраелска Фондација “Алија Надаи” обучава псе
да помогну глуво-слепим људима. Лидери “Алија Надаи” су Тамара Меровицх и Трејси ван
Ек. Тамара је глуво-слепа особа која је вид изгубила
због Ушеровог синдрома. Трејси је пореклом из Јужне
Африке. Она је глува од рођења.
Након што је добила свог првог пса-асистента и уверила се у његове вештине пружања подршке, Тамара је
одлучила да и сама постане тренер паса. Тренутно се у
“Алија Надаи” обучавају три лабрадора ретривера:
Лев, Сол и Таре.
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Русија:

Невоље са кохлеарним имплантатом

Д

ана 5. маја 2011. године објављен је чланак под
насловом “Кабинетска глувоћа”. У њему се говори о 10-тогодишњем дечаку Марку из подмосковског града Серпухова. Пре три године њему су, на терет локалног буџета, извршили операцију уградње кохлеарног имплантанта. На исти начин је, у оквиру националног пројекта “Здравље”, оперисано 66 подмосковска детета.

компаније. Озбиљни технолошки проблеми потресли
су фирму 90-тих година. Године 2002. се испоставило
да је вероватноћа појаве менингитиса код деце са уграђеним имлантима те компаније знатно чешћа него код
пацијената са имплантима других произвођача. Показало се да та деца припадају ризичној групи од оболевања од менингитиса. Неке, нажалост, нису мимоишли ни трагични исходи. Тада је фирма обуставила производњу и у имланте унела неке структурне промене.
Међутим, у наредном периоду исти тај произвођач је
био принуђен да још неколико пута откаже своје импланте због разноразних неправилности: 2004, 2006,
2009. године. Саопштење о тим прекидима производње постављена је на сајту ФДА.

Али, шта се дешава. Само што је пре месец дана истекао гарантни рок говорном процесору, а исти се већ покварио. Родитељи су похитали брже-боље да сазнају колика је цена решења проблема. Испоставило се, ни мање-ни више, него 465 хиљада рубаља.

Од 23. новембра прошле године они су скинути са међународног тржишта и до данашњег дана на њега нису
враћени, без обзира на почетна уверавања представника компаније да ће за кратко време отклонити кварове.

“Та цифра никако није у сразмери са примањима инвалида, са примањима њихових родитеља… Истина, они
могу позајмити новац, подићи кредит, али шта даље?
То не решава проблем! Проћиће још три године, па Јово
наново?”, пише у чланку.

“Захваљујући строгим мерама америчке управе - ФДА
- цео свет је сазнао за сумњива својства производа Advanced Bionics. Иначе, у ФДА постоје три нивоа повлачења производа, која карактеришу степен ризика за
пацијенте. Импланти Advanced Bionics добили су ознаку повлачења другог степена као “производња која
постепено временом може да изазве обољења, или доведе до озбиљног обољења које се не може сасвим излечити”, - пише аутор.

Да би заменили више неупотребљив процесор средствима из буџета, Маркови родитељи су били принуђени
да прикупе “мали милион” свакојаке документације.
При том у локалном центру за социјални рад и здравствено осигурање, ни слова од речи кохлеарна имплантација нису хтели да чују. А управо су баш они те структуре, које су задужене за спровођење програма индивидуалне рехабилитације.
Испоставило се да за Марка у Русији нема тог њему животно важног процесора, и да се исти мора поручити из
Немачке. “И ту бирократија тера своје. Поштовати
се морају прописи. Објава тендера је обавезна, иако је
снабдевач кохлеарним имплантима у Русији - само један. Чак је и произвођач у свету - један једини. Колико
ће се још развући та папирологија, нико не зна”, пише у
чланку.

Последње повлачење производа Advanced Bionics објављено је 23. новембра прошле године на сајту ФДА.
Та акција се спроводи на основу потврђених случајева,
када је код одређених производа откривена неисправност и због чега су они повучени из примене у процесу
трансплантације. Пацијенти су имали ужасне главобоље, чули претерано гласне звукове и доживљавали
емоционалне шокове првих 8-10 дана пошто би почели
да користе уграђени апарат. И то данас кад ризик од било каквих озбиљних нежељених појава представља нешто што се везује за давно прошла времена.

Ту аутор, дозволите ми, много греши – Немачка није у
свету једини произвођач.

И док се, с једне стране, из регистрације бришу производи за имплантацију те фирме у земљама Европе и
СНГ, главешинама Руског завода за заштиту и контролу здравља, с друге стране, полази за руком да за мање
од три седмице исте региструју. И то у време када се на
регистрацију најобичнијег лека или медицинске опреме чекало и по два до три месеца. Код нас, као што је
уобичајено, када су у питању буџетска средства,
“пипл” све разуме, мишљење је тих државних чиновника. “Ако бисте, којим случајем, контактирали главну канцеларију компаније у Америци”, пишу новине,
“и питали о могућности набавке кохлеарног импланта Hi-Res 90K, сарадник Advanced Bionics би вам на
адекватан начин објаснио да се ти импланти не продају и да их тренутно није могуће наћи нити у једној
земљи света”.

“23. новембра 2010. године компанија Advanced Bionics
– амерички произвођач система кохлеарне имплантације – издала је саопштење о генералној и потпуној
обустави своје производње због технолошких проблема, што је ставило ван строја и производњу самих имланата. 10. децембра, само непуне три недеље касније,
Руски завод за заштиту и контролу здравља регистровао је импланте Bionics у Русији.”
Цитат је преузет из публикације у “Независимој газети”
од 29. 04. 2011. године под насловом “Иностранству помажемо, али зашто ризикујући здравље наше деце.”
А ризик није само у томе што импланти те фирме излазе
масовно из употребе. Кудикамо значајније је нешто сасвим друго. То није прва обустава производње у истрији
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Али он греши.У Русији је све могуће, па чак и код мале
деце операције уградње рискантних импланта са далекосежним и озбиљним компликацијама по њихово здравље и живот уопште.

Дечак Марко из подмосковског Серпухова, надајмо се,
још је имао среће са произвођачем свог имланта. А како
ће проћи њих на стотине других, којима су већ уграђени импланти несавесне фирме – произвођача?

За четири године уграђено је на стотину таквих импланта деци из Уфе, Кабардино-Балкарија, Московске
области. По званичним подацима, од 2008. до 2010. године њих откупљује Федерална медицинско-биолошка
агенција.

Та, пацијент и држава, која финансира његово лечење,
директно зависе од фирме - произвођача. Звучни процесор (спољашњи део импланта) је потребно редовно
користити и мењати након одређеног времена. Али код
сваког произвођача он је уникатан и ради само у пару са
њему компатибилним имплантом, који се уграђује за
цео живот. Уколико је произвођач непоуздан, и уколико
на дужи период обустави производњу тих одређених
медицинскох делова, аутоматски ће нестати са тржишта, а имплант ће заћутати и пацијенту нико не може помоћи. Он ће се поново наћи у свету тишине.

Остаје нам само да нагађамо - да се којим случајем и
овде не ради о “корупцијској дружини”, како има обичај да каже руски председник. И сасвим је наивно мислити да ће се, уколико се инвалидима ограничи самосталан избор средстава техничке рехабилитације, ниво
корупције при расписивању тендера суштински смањити. Баш као што не приличи ни сумњати у квалитет
тих истих средстава.

Узгред, крајем марта је комплетно руководство холдинга Sonova, под чијим окриљем је пословао Advanced Bionics, поднело оставку.

“У почетку, када су се импланти тек појавили на руском тржишту медицинске опреме, то су били производи две старе и добре проверене фирме: Cohlear (Аустралија) и Med-El (Аустрије). Са порастом потражње, појавиле су се и друге компаније, о којима пре тога у Русији нису ни чули. Међу њима је била и Advanced
Bionics”, бележе новине.

Д

А код нас, у Руском заводу за заштиту и контролу здравља, за то нису чули!
Василиј Ширков

Наличје глувоће

ок полиција руске престонице званично негира
постојање организованог криминала међу глувим лицима, дотле жене тумачи знаковног језика,
које по московским судовима комуницирају са глувим
оптуженицима, тврде да се суочавају са овом “врстом”
мафије скоро свакодневно. При том испада да су, у целој
тој причи, оне једине које се не плаше да кажу праву истину.

“Знали су га, и плашили га се сви глуви руске престонице. Левану је све време на суду преводилац био тумач
знаковног језика Рома, који је био његова десна рука. Он
је иначе чујуће лице, али је у стању да се, када је то
потребно, савршено добро претвара да је глув.”
Леван је убијен 1997. – и то само годину дана пре почетка снимања “Земља глувих”. Он није имао обичај да са
чујућим нарко-босовима дели сфере утицаја. Након његове смрти, нико се од његових пријатеља није усудио
да прихвати улогу вође банде. Тако се мафија руске престонице распала на неколико фракција. Најпознатији
лидери постали су лопови по имену Немо и Мао. До
недавно они су “жарили и палили” у Француској у “перформанс просјачењу”, чија се суштина огледа да глуви
по кафићима и превозу деле разне ситнице или иконе,
тражећи за узврат новац.

Занимљиво је рећи да је за лик главног јунака Максима
Суханова, глувог мафијаша из филма Л. Тодоровског
“Земља глувих”, у реалном животу постојао прототип.
Он се звао Леван Љова Џикија. Полу Рус, полу Грузијац.
“То је био веома прек човек, насилан и брз на револверу”, прича Лариса Генадевна. (Замолила нас је да не
помињено њено право име и презиме, а глуви Московљани је знају по надимку Лора.) Радила је као судски
тумач у Москви више од 10 година и сусретала се са
Леваном не једном.

Већина затвореника, са којима тумачи долазе у контакт,
јер су им неопходни због комуникације, углавном су дошљаци из Санкт Петербурга и Кијева. Лети, они у главни град долазе у “ројевима”. Глуви џепароши “раде” на
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Макро је Олга. Под њеним окриљем је пет, њој истих,
глувих девојака, бивших ученица дома глувонемих.
“Већину чујућих мушкараца секс са глувим девојкама
привлачи због чињенице да их ми не “давимо” дугим
разговорима, а при том смо у свим осталим детаљима
најстаријег заната на свету добре као наше чујуће колегинице”, објашњава она.
По Олгиним речима, глуве проститутке су “безбедне”
што се тиче локалне полиције. Захваљујући њима, девојке још ни једном нису биле предмет рације. За те
“безбедносне” услуге момцима – чуварима јавног реда
и мира оне не наплаћују у новцу – искључиво то чине у
натури!
“Код Герасима”

Арбату, по трговима Тверск и Мањеж, у граду Кини.
Примењују већ уходану шему: увек су у тандему, с тим
што један прилази пролазнику са папирићем у руци и
питањем како да дође до одређеног московског округа.
И док човек размишља и настоји да помогне и покаже
пут, други ступа у акцију неприметно му крадући новчаник.

У главном граду глуви имају четири своја стална места
окупљања: млади “запоседају” метро код “Новокузњецког” и “ВДНХ”, а четвртком парк на Цветном тргу.
Они старији, викендом се окупљају на Исмајловом булевару, у близини Позоришта мимике и геста.

(Не)дела, нажалост, говоре да су глуви најбољи џепароши, јер они имају тако фине, осетљиве прсте. А притом,
могу сасвим неприметно међусобно да комуницирају у
бучној средини користећи њима својствен систем знакова и симбола.

“Тамо ћеш увек неког срести”, прича Јуриј Ерохин. Он
је у Москви отворио прву приватну агенцију за запошљавање глувих. “Нас глуве баш тако радо не ангажују
на посао. Једино смо бројни у фабрикама за израду одеће, тамо нас има и по пет, шест, до седам хиљада. Мада, лица са оштећеним слухом би и у било којем другом
радном окружењу и канцеларији били одлични радници.
На пример, глуви у иностранству су добри банкарски
службеници који се спретно и зналачки служе разним
компјутерским програмима. За разлику од чујућих, они
нису много причљиви, а и њихова знаковна комуникација многима не смета.”

Смешно правосуђе
Готово сваке недеље међу неколико стотина преступника, полиција ухвати само два или три глува лопова. Преводиоци знаковног језика кажу да ако се кривични предмет води у Исмајловском или Преображенском окружном суду, велике затворске казне ретко им одређују. Али
зато у Тверском суду, немају ни трунке милости према
глувим џепарошима што “пељеше” странаце у центру
Москве. Са ситним џепарошима и нарко-дилерима из
света тишине, ни полиција се много не расправља.

Ако је веровати најновијим вестима, постоји могућност
да се ускоро отвори нова дискотека за глуве. Стара је
дуго времена радила у згради филијале ДК ЗИЛ. Сви су
је од миља звали “Код Герасима”. У њој је чак и обезбеђење било глуво.

“На суђењу, судски тумачи треба да буде неутрални у
односу на глуве оптуженике”, каже Наталија Николајева, тумач знаковног језика.

“Био је обичај да се на великом екрану емитују видео
снимци са караока обрачуна”, присећа се Степан Садовников, редовни посетилац.

“И мада то знам, ја свесно кршим то правило, све да би
допринела успостављању какве-такве равнотеже, обзиром на њихов инвалидитет. При том, глуви су на суду
веома емотивни, доста неповерљиви и нервозни, и посебно осетљиви кад виде да се неко у њиховом прусуству смеје. Будући да не знају шта је томе повод, они
прво што помисле то је да се то чини на њихов рачун.
Зато, ако се неко у сали насмеје, ја обавезно свом
“штићенику” објасним зашто тај то ради”.

“ ‘Пуцало је’ на све стране од динамике и силине окршаја. Ми смо осећали вибрације и у њиховом ритму плесали, а орјентир су нам били светлосни ефекти. Нажалост, управа клуба је дефинитивно одлучила да га
затвори, због учесталих, до готово редовних туча између чујућих и глувих. Знате, ми не волимо једни друге,
баш као што је то случај, на пример, са црнцима и
мулатима”.

Прећутна збрка

Позадина свега

Глуве проститутке “ординирају” по кафићима и паркићима. Девојке са “муштеријама” разговарају без преводилаца, читајући речи са усана. “Рад” са клијентима који не разумеју знаковни језик, још је погоднији, јер олакшава контакт.

Мафија глувих у Совјетском Савезу се појавила средином 60-тих година XX века. Започело се онако изокола, “тихо”, са баналним просјачењима по возовима и
трговима, али се убрзо наишло на жесток отпор телесних инвалида, углавном оних без доњих екстремитета,
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тима у подземним пролазима окачили њихове фотографије.

који су били убеђени да су они једини меродавни да држе монопол над том врстом “мутног” улова. Глуви су се
брже-боље “снашли” и прешли на трговину порнографским разгледницама и шпиловима карата друштвених и
хазардских игара.

У последњих пет година, “гангстери тишине” су се, поред крађа и трговине дрогом, бацили и на уносан посао
трговине људима.

С перестројком, и челници мафије глувих су се прешалтовали, па су своју сабраћу изгреднике од закона усмерили на џепарење. Ствар се отела контроли и дошла је
дотле да је средином 90-тих полицијска управа главне
совјетске метрополе сачинила црну листу глувих суперџапароша којима је забрањен улаз у метро. И није
само то било довољно, него су и на свим видним мес-

Сваке године, неколико стотина глувих житеља Русије,
Украјине и Молдавије илегално тргује у Западној Европи или скупља милостињу од Француза и Италијана који су жалостива срца.
Самсон Шоладеми

Кад се живот нашали

Панацеја

Д

огађај се збио у време бесплатне здравствене заштите коју је наш, свим и свачим изреволтиран,
народ онако јетко окарактерисао слоганом “бесплатно лечење – узалудно лечење”.

као што то чине војници у пушкарници. При том је, већ
у почетку прекинуо било какву усмену расправу са
“прекобројним”, будући да је гестикулирајући рукама
показао да ништа не чује, и не жели да зна.

Једном средовечном глувом човеку појавила се некаква
гадна хронична рана, од које га нису спасли ни бесплатно болничко лечење, ни лекови купљени у апотеци, те
је био приморан да пристане да од ординирајућег лекара добије некакву панацеју, чудотворне пилуле против
свих болести. Истина, сам помен цене панацеје натерао
га је да зазвижди и врисне од муке, као да га је у Муромским шумама смртно ранио разбојник Соловеј, али није
имао куд …

Али, то као да не би довољно. Дошљак је наумио да уђе
по сваку цену. Зачас су се двојица мушкараца дохватила
и почела жестоко да рву. Они тако свом силином свог
љутог боја, обојица падоше на врата ординације, која се
с треском широм отворише. А иза њих седи доктор, и
бележи нешто у свој нотес. Изненађен још невиђеним
призором, недижући поглед, он заурла на обојицу јер
праве буку и неред, а онда, опазивши их схвати комичност ситуације, па поче грохотом да се смеје, јер млађи,
чујући “провалник” уствари је био достављач панацеје.
Кад је сазнао о коме се ради, глуви пацијент се о чујућем изразио веома пријатељским речима: “О, симпатичног ли, о, предусретљивог ли младића!”. На комплименте, комплиментима је узвратио и овај други:
“Како је само пријатан и дарежљив овај чика!”, стављајући у џеп проценат који је од њега примио, а који му
је по уговореној испоруци припадао.

А да на здрављу не треба штедети, најбоље су знали и
увек су се тога најрадије придржавали, управо они совјетски грађани који су припадали групи социјално угрожених инвалида.
Да невоља биде већа, лекар с којим је наш јунак, који
уопште није волео да користи услуге тумача, комуницирао искључиво писменим путем, није назначио конкретан рок за доставу лека.

Александар Абрамов

Тако наш болесник освану једног, по његовом расположењу, рекло би се далеко од лепог дана, у дугачком реду
код ескулапа. И то у општој атмосфери, слободно се може рећи, дупло болесној. Први пут, због присутних, заиста тешко оболелих. Други пут, због масе оних који су
хтели ући преко реда.

Изливи радости, уздаси
У свету звукова земље
Ми смо њена острва

туге…
рођене

ћутње,
Окружени тишином, окружени
муком…

И сад ти разликуј, поготово кад си лишен чула слуха, ко
је од њих привилегован, ко је преварант, ко хипохондра,
а ко дрзак и безобразан. На све стране нервоза и напетост, само је наш глуви јунак, гласни противник свих
облика протекција и веза, хладнокрван, миран као Буда.
Али, то је он само споља. Унутра, он кипи!

Зар мисао можеш простором
спутати?
Спас није у мору
испразних фраза.
Наша дела ми ћутећи
стварамо И дела гласније говоре уместо нас.

Зато када се до улазних врата лекарске ординације пробио још један уљез, наш болесник, који је иначе био први на реду да уђе, грудима је заклонио улаз врата, баш

И. Исајев
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“Крени светом”
сусрет глувих и наглувих ученика путем е-маилa широм света
“Крени светом” је посебно програмиран е-маил пројекат за наставнике и ученике (свих узраста, од 6 и више
година) у школама за глуве и наглуве. Овај пројекат
пружа прилику свим ученицима широм света да пишу
једни другима на енглском језику путем е-маила. “Крени светом” нуди огромне могућности глувима да усаврше своје знање енглеског језика и да се упознају са
другим културама широм света. Захваљујући електронској пошти широм, они могу да науче једни о другима,
да спознају своје различитости, као и сличности, и на
тај начин науче много више о себи.
Пројекат је замишљен тако да школарцима и наставницима широм света нуди велике могућности вежбања
енглеског језика путем електронске поште.
Са својим пројектом “Крени светом” студентима се нуди: Учење и усавршавање енглеског језика, Упознавање различитих култура, Излажење из граница сопствене земље, Склапање познанства са вршњацима из других земаља, Учење комуникације са особама из иностранства.
Овај сајт бесплатно нуди наставни материјал, упутство,
савете и подршку за успостављање сопствених “Крени
светом” пројеката. Такође пружа могућност за проналажење школе партнера. Тиме отвара врата фантастичним приликама за упознавање, комуницирање, размену
искустава, путовања и размену ђака и наставног особља школа за глуве и наглуве широм света.

Софија Хавинг

Пројектом “Крени светом” је већ умрежено 35 школа из
Аустралије, Аустрије, Енглеске, Немачке, Финске, Италије, Јамајке, Јапана, Либана, Намибије, Норвешке,
Шведске, Шкотске, Шри Ланке, Холандије и САД.

зике у Кенталис компасу, школи за глуве и наглуве у
Синт-Мичиелсгестелу, у Холандији. Поред тога што је
учитељ, она је и међународни координатор.
На крају, али не и најмање важно, Софија је глува особа.
И то особа која има визију заједнице глувих без граница. Спроводећи ту идеју у праксу, осмислила је и започела овај е-маил пројекат као вид прелиминарног интернационалног укључивања школа за глуве и наглуве
широм света.

“Крени светом” је иницирала Софија Хавинга. На идеју
је дошла пошто је учестовала у сличном пилот е-маил
пројекту, спроведеном у двема различитим школама за
глуве и наглуве, који је дао веома охрабрујуће резултате.
Иначе, Софија Хавинга је наставница математике и фи-

Лого сајта: “Крени светом”
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Међународни дан глувих обележен
путовањем у Меделин, Колумбија

Г

рупа глувих Американаца је традиционални Међународни дан глувих ове године обележила на
нетрадиционалан начин, тако што је организовала излет аутобусом у колумбијски град Меделин.
Меделин је, после Боготе, други по величини град у
Колумбији. Многи га сматрају једним од најлепших
градова у Јужној Америци. Налази се у долини Абура
високо у планинама, 5.000 метара изнад нивоа мора.
Клима је предивна, иако се налази у близини екватора.
Већина места у близини екватора су веома врућа, али у
Медилину је хладније.
Долина Абура је откривена 1541. године, а град је настао1616. већина мештана бави се производњом резаног
украсног цвећа, текстила и кафе.
Скинуто са сајта ДФИ
(Глуви пријатељи интернационал)

Француска:

Озбиљне оптужбе на рачун организатора
избора за Мис света због дискриминације

Л

епотица која је понела титулу прве пратиље Мис
Француске у 2007. години, Софи Вузелад поднела је тужбу против организатора такмичења
за избор Мис света због дискриминаторског понашања
према њој зато што је глува.

вовала на такмичењу за избор Мис Француске, а тренутно се залаже за права глувих на титловане програмске
садржаје и запошљавање.

Тужба је упућена надлежном Суду части и контроле дискриминације (ХАЛДЕ), уз тврдњу да је организатор
одбио да јој дозволи да учествују на такмичењу за избор Мис света у 2007. и тиме начинио класичан пример
дискриминације по основу инвалидности. Основу за
такво размишљање налази у чињеници да ју је организатор такмичења Мис Француске уредно пријавио као
званичну представницу Француске која ће се, уместо
тада актуелне Мис Француске, такмичити на избору за
Мис света.
У одговору на тужбу, организатор такмичења за избор
Мис света чврсто стоји на позицији заштити својих
права од било каквих негативних конотација, децидно
се позивајући на ставку свог Унутрашњег правилника,
где се по пропозицијама као такмичарке могу пријавити и прихватити само оне које су званично проглашене
за победнице својих националних конкурса лепоте.
Иначе, Софи Вузелад је прва глува особа која је учест-

Софи Вузелад
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Кенија:

Службена белешка о ситуацији глувих на терену

Р

еформатска црква у Источној Африци (РЦЕА) је
црква са седиштем у Елдорету, граду у провинцији РифтВалеи у Кенији. Она је пирамидално
устројена и има четирисвоја огранка-крила. Тако постоји њено западно, северно, јужно и источно крило. Испод сваког крила имамо неколико парохија које се формирају спајањем неколико локалних цркава, широм региона. Она покрива Кенију, Уганду и Танзанију.

Брига о чланству и становништву у стању потребе
У оквиру РЦЕА имамо развијен систем збрињавања
чланства и становништва које се налази у било ком облику стања потребе. То је њен првенствено основни развојни циљ. То се спроводи посредством Министарства
цркве, чија су упоришта у сва четири црквена огранка и
које је преко парохија и помесних цркава успоставило
такву разгранату структуру и мрежу да могу да допру и
служе свима у заједници. Тиме је цркви омогућено да
несметано и директно прикупљати средства са циљем
да служи угроженима и олакша им живот и развој у заједници.

Једна глува мајка

Валеи, Западној, Централној и Нианза покрајини, као и
у сиромашним градским четвртима у Најробију, Кисуму и Елдорету. Обрачун на племенској основи је резултирао расељавањем скоро 500.000 људи. Разграничења
су се дешавала углавном дуж етничких линија. Тако да
сада, на врхунцу кризе, имамо ситуацију да око половине интерно расељених лица живи по формалним или
неформалним камповима, док друга половина борави
код своје родбине, по црквама или се сналази сама како
зна и уме.

Међу циљевима сваког огранка РЦЕА је:
- унапређење система снабдевања храном
- организовање активности на сакупљању прихода
- изградња капацитета у заједници
- укључење особа са инвалидитетом у свим програмима
- мобилизација локалних ресурса.

Међу расељеним лицима знатан број су особе са инвалидитетом. Да се приметити да има доста интерно расељених глувих и наглувих лица. Они су сву ову постизборну гунгулу преживљавали дубоко повучени у себе,
заогрнути плаштом свог света тишине. Пошто нису могли да иду у избегличке логоре и кампове, већи број
ових чланова се делимично улогорио по црквама. Због
туђег нехата, многи су били принуђени да се сналазе и
на разне друге начине. Тако се некима, на пример, стратегија преживљавања састојала од “градње кућа” од
сламе и прућа, “закупа” пећина, увала и усека, проституисања итд.

Главна визија свега овога је оснаживање заједнице и
њено оспособљавање да може да развија сопствене
програме самоиздржавања.
Постизборно насиље

Можда ћете се запитати како то да су етничке разлике
толико утицале на глуве, јер иако припадају различитим црначким племенима, они ипак имају и нешто
заједничко, као што су сензорни инвалидитет и комуникација на знаковном језику, и чему треба дати примат и
пустити да их спаја, пре него ли што ће их племенске разлике раздвајати. Међутим, није тако. У прилог томе говоре бројна потресна сведочења жртава постизборног
злочина.

Постизборно насиље у Кенији је уследило одмах по завршетку општих избора. У земљи је настала драматична хуманитарна криза која је највише утицаја имала у

Једна од многих је и прича жене из племена Халунга:
“Била сам удата за човека из другог племена. Такође
глувог. Имали смо црквено венчање. Ко је тад и могао
да помисли да ће једног дана избори бити главни разлог
нашег развода. Доживела сам прави шок када ми је мој
муж отворено рекао да му, заједно са мојом породицом, нисам више потребна, јер су га људи из моје племенске заједнице издали за време избора. И као да то
није било довољно, он је отишао и корак даље и оженио
жену из свог племена! Имамо једно дете, оно ми је све

Глуве жене без крова над главом
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Из света глувих

у Кенији има врло мало школа за глуве, и оне су прескупе за већину родитеља глуве деце, посебно девојчица.
Запажања
Из мог угла посматрања јасно је да су глуве девојчице и
жене најугроженије у заједници. Оне су жртве немара,
који је резултирао изузетно раним рађањем деце. Веома
шокантна је чињеница да многе младе глуве девојке се
одлучују за рано ступање у брак, одавање проституцији, па чак и неке трпе сексуално узнемиравање и злостављање.

Спаљена кућа

на свету. Не знам ништа о својим родитељима, који су
за време немира насилно истерани из наше породичне
куће, да би је потом до темеља спалили.”

Зато је веома важно оснаживање глувих девојака. Већ
имамо две девојке које су прве глуве особе у групи корисника ЕЦД које похађају Учитељски факултет у Елдрету. Трудимо се да подстакнемо што више родитеља
да дозволе својој глувој деци, посебно девојчицама, да
се придруже овом колеџу.

Друго сведочењеје једне глуве девојке: “Мој дом је пепео. Мајка ми је недавно умрла, све од стреса проузрокованог етничким сукобима, рушењем и паљењем нашег дома. Била сам јединица ћерка, отац ме је много
волео. Нисам могла да поверујем рођеним очима када
сам видела његову реакцију када је чуо резултате избора. Узео је мач и кренуо право на мене спреман да ме
тог часа убије, тврдећи да сам, као и моја мајка из супротстављене племенске заједнице Нгаи. Уздржао се
ипак, и није подигао руку на мене, али је зато у знак освете спалио кућу до темеља. Комшија нам је притекао
у помоћ, иако не зна знаковну комуникацију. Дозволио је
да боравимо у његовој шупи. Имам дете од 2 године, самохрана сам мајка. Добијам мало новца од прања одеће
имућнијих комшија. Понекад они одбијају да ми дају новац, и уместо тога ми дају храну, а ја је одбијам, не
зато што сам сита, већ зато што се сетим свог детета које код куће седи само, босо и гладно…”

Најизазовнији део је обезбеђење накнаде за плаћање
колеџа за глуве ученике. Будући да многи родитељи нису у стању да задовоље трошкове образовања своје деце.
Значајно је и подстицање глувих да оснивају своја удружења како би преко њих остварили своја права и оснаживање, и које ће им бити упориште стратегије за заступање.
Закључак
Визије су само изјаве и празно слово на папиру, ако се
не примењују и не спроводе. Била би велика неистина,
да не кажем лаж, ако би рекао да знам све изазове глувих кроз које пролазе у овој земљи. Осећам се фрустриран, свестан да сам не могу ништа помоћи! Ја сам само
обучени дипломирани дефектолог, специјализован за
учење глувих, имам четири године радног искуства у
подучавању глувих у средњим школама. Пре непуну годину дана школску учионицу сам заменио предикаоницом хришћанске организације за рад у заједници глувих. Трудим се да едукујем и ојачам њене лидере. Својим очима сам се уверио да држава не успева да интегрише особе са инвалидитетом, што значи даје потребно
спознати реалност како би је потом могли применити.
Разуме се, на боље!

Четири глуве девојке причају: “Ми радимо у бару, наше
куће су уништене, родитељи нестали, ко зна да ли су
уопште живи. Јако смо сиромашне, права смо сирочад!
Овим се бавимо да бисмо зарадили за кирију, храну, одећу и лекове. Од муштерија наплаћујемо онолико колико
ко је у стању да плати. Једни плате 100 кенијских шилинга за услугу, други много мање, а неки се провуку, па
прођу без плаћања. Трудимо се да сазнамо њихова примања, како бисмо знале колико да им наплатимо, али,
тешко то иде, можда не разумеју наш знаковни језик!
Не волимо ово што радимо, али немамо друге опције.
Спремне смо из ових стопа да се вратимо у школске
клупе и стекнемо стручно образовање, само кад би нам
се указала прилика, али…”
Тренутни проблеми са којима се суочава заједница
глувих су следећи:

Аврам Намукоа

- Нема хране, одеће и обуће од почетка постизборног
насиља за интерно расељена глува лица у РифтВалеи,
али ни други делови заједнице глувих не добијају овај
вид подршке, јер случајно или намерно остају заборављени од стране вођа хуманитарних организација.
- Изостаје психосоцијална подршка, па тако код многих
глувих превладавају негативне појаве, међу којима је
најизражајнија проституција.
- Ускраћена је образовна подршка многим глувима, који
су престали да иду у школу, јер су родитељи заплашени последицама постизборног насиља.С друге стране,

Од два света човек је
саткан:
Један, који нас
створи,
Други, којег ми од
памтивека
Творимо по мери могућности
наших.
Н. Заболоцки

46

Техника у служби глувих

Конкурс за избор МИС Србије 2012.
у конкуренцији глувих девојака

Позивамо глуве и наглуве девојке које желе да учествују на избору
за Мис Србије 2012. у конкуренцији глувих девојака
да пошаљу своју пријаву Организатору такмичења
најкасније до 15. фебруара 2012. године.
Свака девојка која се пријави на такмичење мора:
1. да на дан 8. јула 2012. године има минимум 17, а максимум 28 година;
2. да је глува или наглува особа;
3. да има важећи пасош Републике Србије (због учешћа на изборима за Мис Европе и света) ;
4. да познаје знаковни језик;
5. да је висока најмање 160 цм;
6. да није удата, разведена или има дете.
У пријави за такмичење треба навести следеће податке:
- име и презиме, датум рођења, адресу пребивалишта и број контакт телефона (фиксни, мобилни, факс);
- мере у центиметрима: висина, обим груди, обим струка и обим кукова;
- две фотографије високе резолуције, и то једна целе фигуре у бикинију, а друга портрет.
На такмичењу могу да учествују и девојке које су на истом већ учествовале, под условом да нису
освојиле титулу мис.
Девојке које испуњавају услове такмичења, биће обавештене о месту и времену одржавања
избора.
Пријаве слати на адресу:
Савез глувих и наглувих Србије и Црне Горе
Улица Светог Саве 16-18, п. фах 588
11000 Београд
Победница такмичења учествује на избору за глуву Мис Европе и глуву Мис света које се
одржава од 1. до 10. јула 2011. године у Прагу, Чешка Република.
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Титулу МИС света 2011. освојила Италијанка

И
Данијела Борисављевић
и Јелена Бричић

збор за Мис света и Европе у конкуренцији глувих девојака одржан је у
Прагу од 1. до 11. јула 2011. године. На избору је учествовало 38 девојака, а ленту Мис света је освојила двадесетогодишња Италијанка Иларија
Галбусера, којој је припала и титула Мис симпатија. За прву пратиљу проглашена
је Рускиња Елена Корчагина, а за другу Индонежанка Диана Ингравати. Титулу
Мис Европе понела је Наталија Рабова из Белорусије.
Финална, изборна манифестација којој су присуствовали и чешки званичници, амбасадори, новинари и естрадни уметници,
уз директан пренос на националној ТВ станици и интернету,
одржана је 8. јула у великој сали прашког Топ хотела.
Србију је на овом такмичењу представљала деветнаестогодишња Јелена Бричић из Београда, а њена пратиља је била је Данијела Борисављевић, а Црну Гору Милица Поповић, ученица
Которског завода за децу оштећеног слуха.

Иларија Галбусера (Италија), Јелена Бричић (Мис Србије),
прва пратиља Елена Корчагина (Русија),
друга пратиља Диана Ингравати (Индонезија) и
Мис Европе Наталија Рабова (Белорусија)

