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Савез глувих

Вести из Савеза

…
Са седнице
Централног одбора

… и Скупштине СГНСЦГ

С
едница Централног одбора Савеза глувих и на
глувих Србије и Црне Горе, друга у новом сази
ву, одржана је 27. априла 2013. у Београду.

У већ традиционално пословичном духу добре радне и
сарадничке атмосфере, испољено је јединство ставова
и мишљења присутних делегата.

На седници је разматрано целокупно пословање Савеза
у протеклој години, заузети су ставови по актуелним
питањима и дати предлози за активности како на до
маћем, тако на међународном плану у будућем периоду.

Централни одбор је усвојио предлоге одлука о усвајању
Извештаја о раду и активностима СГНСЦГ за 2012. го
дину, извештаја о финансијско-материјалном послова
њу за 2012. и извештаја Надзорног одбора СГНСЦГ.

Постигнут је договор у погледу предлога програма рада
СГНСЦГ и Финансијско-материјалног плана за текућу
календарску, 2013. годину.

Разматрани су извештаји са судских рочишта и нека
актуелна питања која се тичу рада и активности Савеза.
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С
авез глувих и наглувих кога данас сачињавају
СГН Србије и СОГИН Црне Горе делује преко

Запажени резултати из ранијих годи
на афирмисали су Савез као значајан фактор у решава
њу конкретних потреба глувих и наглувих лица. И мада
је организационо већ деценијама увелико устројен Са
вез још увек због догађаја који су се десили у периоду
између године ради на учвршћењу своје
унутрашње организације

Разуме се у раду су као и у свим удружењима инвалида
присутне извесне тешкоће и проблеми и то углавном
објективне природе. Све то је у контексту организацио
них могућности и захтева да се тиме позабавимо у свим
структурама Савеза, дајући при том импулс даљем раз
воју и управљању Савезом. Ово се пре свега односи на
потребу већег ангажовања чланова у руководећим стру
ктурама Савеза.

Скупштина је једногласно прихватила извештај о раду
за прошлу годину, материјално-финансијски извештај
и извештај Надзорног одбора.

На Скупштини је продискутовано о питањима којих су
се дотакли сами чланови Речено је да се као нужност
донесу конкретни закључци, који ће нас усмерити у ре
шавању иницираних проблема са жељом да се органи
зација Савеза још више учврсти и оспособи за наредне
задатке који предстоје

67 година.
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Са седнице Централног одбора Чланови Скупштине Савеза после састанка
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Вести из Светске федерације глувих ( )WFD

Једнакост за глуве

Међународнa недељa глувих 2013.

Е
во нам опет оног доба године када се глуви ши-
ром света окупљају да заједно са Светскомфеде-
рацијом глувих СФГ прославе Међународну

недељу глувих

Међународну недељу глувих сваке године обележавају
глуви широм света током последње седмице месеца се-
птембра Свих наших националних асоцијација гл-
увих организују догађаје маршеве дебате кампање и
састанаке на којима истичу своја специфична људска
права теме које заслужују пажњу локалних и државних
тела укључујући и све доносиоце одлука као и ширу
јавност имедије

Међународна недеља глувих демонстрира окупљање
уједињење и јединство заједнице глувих са остатком
света Међународна недеља глувих такође повећава со-
лидарност међу глувим лицима и њиховим савезници-
ма а користи се као начин да се подстакну већи напори
упромовисањуправа глувихљуди

У Међународној недељи глувих такође је добродошло
учешће родитеља и породица глувих преводилаца ст-
ручњака који раде са глувим особама и владиних зва-
ничника

У последњих неколико година СФГ је идентификовала
годишње теме под чијим слоганом су се обележавале
међународненедеље глувих

Културна достигнућа глувих
Образовање глувих
Доступност информација и комуникација
Знаковна двојезичност јељудскоправо
Једнакост за глуве

Акценат овогодишње теме је стављен на једнакости за
глуве међу глувима и промовише је за глуве Једнакост
за глуве признаје доприносе глувих просперитету уоп-
ште људска права свих глувих и припрема заједнице
глувихширомсвета за будућеизазове

Једнакост за глуве слави језичке уметничке друштве-
не политичке и културне доприносе и достигнућа глу-
вих лица Ова тема је такође усмерена и на признавање
знаковних језика и права глувих широм света Усред-
сређеност на једнакост за глуве такође нас припрема да
гледамо ка будућности са јасном визијом и обновљеном
енергијом за стварање позитивних промена у локалним
заједницамаширомсвета

Међународна недеља глувих је уједно и одлична при-
лика за размену искустава и сагледавање начини за уна-
пређење сарадње на плану једнакости за глуве на осно-
ву Конвенције Уједињених нација о правима особа са
инвалидитетом ЦРПД

СФГ позива своје националне чланове да изаберу јед-
но два или више питања која се односе на тему ового-
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дишњеМеђународне недеље глувих Под тим се подра-
зумева свешто се односи на признавање језика образо-
вна права ставове у погледу знаковно двојезичног дру-
штва или за подизање свести унутар заједнице глувих о
њиховим правима као двојезичних грађана СФГ тако-
ђе подстиче све националне савезе глувих да спроведу
акције прикупљања средстава или организују пригодне
манифестације у циљу пружања подршке СФГ и напо-
рима које она чини за промовисање њихових људских
права

СФГ позива националне асоцијације глувих да поставе
своје профиле на фејсбук страници СФГ и креирају со-
пствену фејсбук профил слику која ће одговарати Ме-
ђународној недељи глувих Секретаријат СФГ ће редо-
вно ажурирати своју фејсбук страницу како би се нањој
стављале активности које предузимају национални са-
вези глувих

Молимо вас да путем мејл адресе
размените своје фотографије и приче у вези

Међународне недеље глувих Заинтересоване особе
могу да се придрже СФГ као појединачни чланови и на
тај начинподржерадСФГ

СФГ жели свима успешну Међународну недељу глу-
вих
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ОВОГОДИШЊА МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛ-
УВИХ не и наглувих пр СГНСЦГ ОДРЖАВА СЕ
ОД ДО СЕПТЕМБРА

( . )

23 29 2013.. .

У
Даблину (Ирска аја одржана
је Генерална скупштина Европске уније глувих
(ЕУД) на којој је изабран нови одбор. Нови

председник је др Марку Јокинен (Финска), бивши пре-
дседникСветскефедерације глувих. За потпредседника
је изабран др Умберто Инсолера (Италија , а за остале
чланове управног одбора изабрани су Лујза „Лоло“ Да-
нијелсон (Шведска), Алфредо Гомез Фернандез (Шпа-
нија) и дрГергељТополчај (Мађарска

Председник је изабран већином од од ст-
ране делегата из европских земаља. По
први пут избори су уживо емитовани путем веб порта-
ла. Ово је био корак да ЕУД избори буду отворенији и
трансперентнији, чиме се тај процес приближио свим
глувим грађанима.

Нови чланови одбора су почели своје званичне обавезе
у недељу након што је Генерална скупштина формално
затворена од досадашње председнице, Берглинд Сте-
фансдотир, која се повукла како би се поновофокусира-
ла на своју каријеру као шеф познатог института за
глуве. Истовремено њој је од стране делегата једногла-
сно додељено почасно чланство у ЕУД. Нови Управни
одбор ће имати свој први састанак у септембру уЛитва-
нији, као део свог амбициозног четворогодишњег ман-
дата.

), 18. м 2013. године

)

).

56% гласова
28 различитих

Марку Јокинен
нови председник ЕУД
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Влада не чује глувих и наглувих10.000

Особе са оштећеним слухом у Црној Гори ускраћене за многа права,
држава реагује само кад Европа нареди

У
Црној Гори живи око глувих и наглувих
особа које су изложене високом степену дис
криминације од стране државе како у погледу

образовања тако и запошљавања Иако је наша држава
у складу са захтјевима Европске уније усвајање закона
о гестовном говору планирала још године то се
није десило УЦрној Гори су само два закона преведена
на знаковни језик акт о информисању и слободном пр
иступу информацијама који тој заједници и нијесу од
велике користи Иако није била агилна да им омогући
нормалан живот држава их је приморала да у свој зна
ковни језик убаце два нова слова која су им потпуно
непотребна а то је тражено само да се направи отклон
одСрбије

Потпуно глувих особа у нашој земљиима око и оне
веома тешко долазе до посла и углавном живе од еу
ра са бира рада а о факултетском образовању могу са
мо да сањају Док у развијеним земљама постоје и фа
култети за глуве уЦрној Горињиховошколовање се за
вршава у специјалној установи у Котору гдје се могу
оспособити само за занатске послове

СекретарСавеза организација глувих и наглувихДани
ло Поповић истиче да су глуве особе једине које у Цр
ној Гори не примају ниједан цент по основу своје инва
лидности Он истиче да је за њих немогуће да се упусте
у авантуру као што је то урадио глувонијеми Јапанац
КохејиХакамада који од године обилази свијет на
мотору а недавно је боравио у Црној Гори у Савезу ор
ганизација глувихинаглувих

кажеПоповић за Дан

Он наводи да је Савез прије пет година започео кампа
њу о употреби знаковног језика организовали су шест
школа на којима се он изучавао од којих су двије реали
зоване у заједници саСрбијом
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Прије свега нашиљуди зато немају новца а друготе
шко би се снашли Они су код нас максимално искључе
ни из свих друштвених дешавања Држава их се сјети
само када Европа нешто нареди да се уради ито је све
Код нас ти људи могу да се школују до једног нивоа уг
лавном заврше средњу школу а када треба да комуни
цирају са ширим масама они стају Ограничени су у
многим стварима затварају се у себе и имају елементе
аутистичности

Кроз школу је прошло око људи који раде са глуви
ма медицинских и социјалних радника а новац за то је
обезбијеђен од игара на срећу Упознавање са знаков
ним језиком је јако значајно јер ако глуви човјек оде код
доктора он увијек долази последњи на преглед јер не
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чује када га прозивају и уколико нема пратњу последице
по њих у случају неке болести могу да буду фаталне
Када смо кренули сашколама наишли смо на отпорМи
нистарства просвјете који су нас условили да језику
дамо име црногорски знаковни језик и да додамо два
нова слова која су за глуве потпуно небитна Ми смото
морали да урадимо јер смо били под притиском и тако
смо направили отклон од Србије а ми иначе имамо ис
ти језик Нама су знакови исти и у Босни Хрватској
Словенији Италији али ми смо морали да штампамо
речник са слова само да би били другачији а до сада
смо имали разлике само у топонимима На примјер
градови у Србији и Црној Гори су имали само другачије
ознаке

Држава пред Европом фингира да је обезбиједила све
услове за глуве Они мисле да су нешто урадили ако на
јавном сервису једну информативну емисију преводе на
знаковни језик Тиме нијесу задовољене све потребе за
информисањем глувих особа Многи од њих су неписме
ни иако знају да пишу Неколикољуди сампитаои рекли
су ми да они ни Црвенкапу нијесу прочитали у нови
нама читају само наслове у читање текстова се не
упуштају јер су њима неке ријечи потпуно стране
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кажеПоповић

Он истиче да су ове године на конкурсу за средства од
игара на срећу добили еура као савез али да ло
калне организације нијесу добиленицент

кажеПоповић

-

“
” .

Иако није била агилна да им омогући нормаланживот држава је особе са оштећеним слухом приморала да у свој
знаковни језик убаце два нова слова ато јетражено самода се направи отклон одСрбије казао јеПоповић, ,
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Обезбиједили правну помоћ

Нинаглуве особе како кажеПоповић немогу рачунати
на великупомоћдржаве

наводиПоповић додајући да већ дв
ије године обезбјеђују бесплатну правну помоћ за глу
ве а ускоро планирају да отворе аудиолошки центар за
поправку слушних апарата

Он наводи да су раније за особе са оштећеним слухом
организовали и екскурзије по Црној Гори како би упоз
нали градове имоглида се сналазе у својој земљи

“

-

-
”,

Они на примјер за куповину слушног апарата добијају
еура а један квалитетан уређај кошта одминимум
до еура и тих им некада и не значи много

Ми смо у нашој организацији однедавно почели да дово
димо психолога који ради са глувима и наглувима како
би им пружали ту здравствену заштиту из које су бук
вално искључени

180 ,
250 1.000 180 .

,

-
-

-

Из наших организација
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Приступ заснован на људским правима

Изводи са УНДП онлајн тренинга “Унапређење свести о инвалидности”

П
риступ заснован на људским правима или

новији приступ развоју. Приступ заснован
на људским правима заједно с појмом хуманог развоја
представља основу филозофије развоја коју користе
Уједињене нације (УН). Концепт је развијен у сарадњи
Програм УН за развој Канцеларијом УН-
овог високог комесара за људска права

прошлог века, а на значају добија у скоријем време
нскомпериоду.

Пре овог периода, развојне УН-агенције базирале су
свој рад на приступу заснованом на потребама

оквиру овог приступа, идентификовале су се
потребе корисника и на основу тога су подржаване или
иницијативе за побољшање услуга корисницима или
иницијативе за заступање у задовољавању ових потре
ба.

Приступ заснован на људским правима представља ко
нцептуални оквир за процес људског развоја који се но
рмативно темељи на међународним стандардима људс
ких права. У том приступу планови, политике и проце
си који се односе на развој темеље се на систему права и
обавеза заснованомнамеђународномправу.

Развојне агенције сада, с променом приступа, раде на
поштовању праваљуди уместо на задовољавању потре
ба корисника. Нов приступ донео је кључну разлику у
дугорочним последицама рада на развоју незадово
љене потребе које доводе до незадовољства. У супрот
ности с тим, права која се не поштују представљају кр
шења права и у том случају постоје законске основе за
легитимне захтеве за поштовањеправа.

Приступ заснован на људским правима поставља ост
варивање основних људских права и слобода као циљ
развоја, а оперативно је усмерен ка промоцији и зашти
тиљудских права. Сва људска права се узимају у обзир,
без обзира на њихов садржај, јер се полази од станови
шта да суљудска права недељива имеђузависна, те сто
га целина оквира развоја мора покривати све секторе и
сагледаватицелину јединке са свимњенимправима.

Овај приступ подразумева анализирање неједнакости
које леже у самој основи проблема развоја и неправедне
расподеле моћи, која представља препреку за развој. На
овај начин, применом приступа као методолошког ок
вира, анализирају се и решавају различите врста неје
днакости и искључености у политичкој, економској и
социјалној сфери. Приступ се бави било појединцима,
било групама које брине недоступност или неправедна
доступност рада и запошљавања, основних услуга у об
разовању, здравствене и социјалне заштите, као и про
цеса одлучивања оњима.Коришћен овако, приступ зас
нован на људским правима представља и значајан ана
литички оквир, који продубљује нашеразумевање кара
ктеристика развоја и сиромаштва.

(Hu-
man) Rights-BasedApproach – (H)RBAпредста-
вља

(UNDP) са
(OHCHR) кра-

јем -

(needs
based). У
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Променапринципа у развојномрадуна питањимаинва
лидитета у приступ базиран на поштовању права и спо
собности особа са инвалидитетом подразумева прела
зак са система права на компензацију губитака услед
индивидуалних губитака на нов приступ: изградњу ме
ханизма за стварање једнакихмогућности.

Приступ развоју заснован на људским правима укљу
чује следеће елементе
- везу с правима
- одговорност
- недискриминацију и једнакост
- оснаживањекапацитета
- партиципацију
- посебну бригу о најосетљивијим друштвеним група
ма.

Кључни аспект приступа развоју који се темељи на љу
дскимправима јесте одговорност

Уовомсмислу концепција препознаје две категорије:
- субјекте носиоцеправа и
- субјекте носиоце одговорности

и, то тако, подразумева да се нивои одговорности за
процес развоја одредењиховимидентификовањемуда
тимситуацијама.

Носиоци права су појединци и групе у друштву којима
сваљудска права припадају. Носиоци кореспондентних
одговорности су институције власти и други који су
одговорни за реализацију тихправа.Њихов реципрочан
имеђузависан односможе сеприказатишемом

Према овом приступу, свако људско биће се препознаје
и као особа и као носилац права. Тежи се да се свуда и
сваком људском бићу обезбеде слобода, благостање и
достојанство којимуприпадају.

Са аспекта носилаца права, оних који су неретко друшт
вено и економски маргинализовани, важно је да учест
вују у доношењу одлука о темама које утичу на њихове
животе и на циљеве у области људских права које желе
да постигну. Тако носиоци права постају они који усме
равају развој.

Држава, као превасходни носилац одговорности, има
три нивоа одговорности према носиоцима права: да п
оштује, штити и испуњава сва права. Било какав пропу
ст у односу на ове обавезе, сматра се кршењемправа. То
подразумева да владе и њихови заступници морају из
бегавати самовољно уплитање у слободно уживање пр
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ава.Морају посебно успостављати активнемере којима
ће се појединци спречавати да крше ова права, и морају,
израдом и усвајањем одговарајућих законодавних, ад
министративнихибуџетскихмера, успоставити систем
који омогућава остваривање највишег могућег нивоа
реализације ових права за све носиоце права, тј. за све
појединце и групе у друштву. Свака од наведених оба
веза државеимадва елемента

- обавезу спровођењаодређеног ефекта и
- обавезу постизањаодређеног ефекта.

Обавеза спровођења подразумева усвајање одређених
мера политике или плана акције, а обавеза постизања
одређеног ефекта захтева од државе да постигне одре
ђени циљкако би задовољила стандарде у одређеној об
ласти.

Примарна одговорност за успостављање и спровођење
системаљудскихправа је на државама, али јемеђунаро
дна заједница такође обавезна да обезбеди међунаро
дну сарадњу у овој области, као и развијање система
људских права у земљама у развоју којима недостају
потребниресурсиикапацитети.

Незаобилазан елемент овог приступа је и оснаживање
капацитета, како носилаца права да би могли да разуме
ју, захтевају и заступају своја права, тако и носилаца од
говорности да би могли да испуне своје обавезе и пош
тују,штите и гарантују уживање права свима.Изградња
капацитета обају главних субјеката приступа заснова
ног на људским правима има и важну превентивну уло
гу са циљем да се сви актери трајно оспособе да квали
тетно креирају сопствени живот и живот своје заједни
це. Дугорочно гледано, управљање засновано на специ
фичностима, интересима и потребамаљуди који живе у
конкретној заједници, уместо прихватања можда бр
жихи лакшихмодела и решења са стране који не уважа
вају те специфичности окружења, има бројне предно
сти. Њиме се поткрепљује одрживост развоја, а људи,
посебно најосетљивије и најмаргинализованије групе,
оснажују се како би сами партиципирали у одређивању
развоја и позивању на одговорност оних којима је дуж
ност да реагују.

Централни циљ у свим програмима развоја базираних
на приступу заснованом на људским правима јесте из
градња инклузивног друштва заснованог на вредности
ма једнакости и недискриминације по било којој осно
ви. Обезбеђење поштовања принципа недискримина
ције подразумева да се у свакој средини, на локалном,
регионалном и националном нивоу, посебна пажња по
светинајосетљивијимдруштвеним групама такошто се
идентификују друштвене групе чија се права крше које
немају уопште или немају једнак приступ ефективној
заштити и остваривању својих загарантованих права
као остатак популације. На темељу адекватне иденти
фикације, планира се затим развој који узима у обзир
потребе и положај дискриминисаних и посебно осет
љивих група и обезбеђује услове за елиминацију дис
криминације и за уживање права равноправно са при
падницима осталих група активним мерама елимини
сања дискриминације, али и афирмативном праксом за
припаднике различитихмаргинализованих група.
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Приступ заснован на људским правима представља ак
циони и методолошки оквир за рад на развоју. Очекује
се да ће овај приступ омогућити и одрживи напредак ка
поштовању људских права, миру, безбедности, искоре
њивању сиромаштва и постизању осталих миленијумс
кихциљева развоја које су поставилеУН.

Оквирљудских права уноси важну идеју да су одређе
ни актери дужни да омогућавају и подстичу развој. Ос
тваривање развоја заснованог на људским правима зах
тева стварање ефикасних механизама за заштиту и обе
збеђење тих права, како на националном, тако и на ме
ђународном нивоу. Уз већу нормативну утемељеност,
развој ће се фокусирати на побољшање положаја људи,
посебно маргинализованих група, смањивање сирома
штва, остварење родне равноправности, стварање ус
лова за пуну запосленост и на регенерацију здраве жи
вотне средине. У таквим условима ефикасност економ
ске политике мериће се једино квалитетом живота по
јединаца и степеном задовољења њихових права, инте
реса и основнихпотреба.

И у нашој земљи је приступ заснован на људским пра
вима схваћен као веома важан, па се и Стратегија уна
пређењаположаја особа са инвалидитетомуРепублици
Србији темељи, између осталог, на њему и предвиђа
његову примену у пракси: Задатак документа Страте
гије и акционог плана је да се дефинишуциљеви,мере и
активности које ће допринети да се социјални модел и
Приступ заснован на људским правима угради у мере
које утичу на питања положаја особа са инвалидите
том. Ово сведочи о увиђању потенцијала и могућег
утицаја приступа и указује да се од примене овог прин
ципа очекују важнидруштвени утицаји, како на активи
рање потенцијала, повећану партиципацију и унапре
ђење друштвеног положаја особа са инвалидитетом, та
ко и на побољшање структуре и квалитета јавне потро
шње и дугорочну одрживост планираних мера и њихо
вих ефеката.

Конвенција о правимаособа са инвалидитетом
Стратегија унапређења положаја особа са инвалиди
тетомуСрбији
Закон о спречавању дискриминације особа са инва
лидитетом
Трикључа за будућност
УставСрбије
Законо забранидискриминације
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Положај глуве жене у друштву

С
ваке године се у нашим организацијама про-
славља 8. март каоМеђународни дан жена. Тада
се обично држе предавања и подсећа на демон-

страције америчких жена у Чикагу 8. марта 1909. годи-
не, када су жене тражиле равноправност, право гласа,
заштиту на раду, заштиту деце итд. Годину дана касни-
је , на II конгресу жена социјалиста у Копенхаге-
ну одлучено ја да се у знак сећања на демонстрације
жена у Америци

тај датум прославља у многим зе-
мљамаширом света. Код нас је 8. март први пут просла-
вљен 1914. године, да би се после 1945. године славио
као празник. Овом приликом мора се истаћи да су жене
у Србији знатно пре догађаја у Чикагу тражиле своја
права. Председница и потпредседница удружења „Же-
нског савеза“, Катарина Миловук и Делфа Ивандић су
од краља Александра Обреновића 1900. и Сената 1901.
године тражиле равноправан третман и положај жена у
професијама које обављају и изједначавање њихових
плата са платамамушкараца

О глувим женама током ових празновања нико није
казао ни реч нити је било шта написано. Говорило се
само уопштено, али без неке конкретне анализе какав је
стварно положај глуве жене у друштву. Зато желимо
данас, можда по први пут да изнесемо неке чињенице о
глувој жени као човеку, мајци, раднику, инспиратору за
научна дела, речју да се осврнемо на економско-соци-
јалан положај глуве жене данас. На жалост чињенице
које ћемо изложити узете су из међународне статисти-
ке, претежно из Америке, и то од пре неколико година
јер свежијих података немамо, премда бисможелели да
извршимо анализу о положају глуве жене код нас и да о
томеизнесемонеке свежије податке.

На почетку истакнимо да колико је познато до сада је
одржан само један састанак Регионалног секретаријата
Светске федерације глувих за Европску унију на тему
положаја глуве жене у Европи, и то јуна 1991. године у
Атини, на којем су као делегати присуствовале глуве
жене из десет европских земаља, укупноњих које су
изнеле своје захтеве за будућност и за побољшање сво-
га положаја, али је изостала социолошка анализа ста-
туса кво.

Данас можемо само да се осврнемо на неке мало позна-
те податке, да су неке глуве жене, својом лепотом, ин-
телигенцијом и лепотом духа, инспирисале многе нау-
чнике да учине епохална дела која су задужила свет, а
ретко ко зна разлоге имотиве како су та деланастала.

Не постоје тачни статистички подаци о броју глувих
жена ни код нас ни у свету. Процењујући степен раши-
рености глувоће, сви статистички подаци полазе од
тога како је глувоће дефинисана, и како је одмерена.

(1910.)
,

, 8. март прославља као Међународни
дан жена. Од тада се
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Број глувихжена

Већина националних студија показује нешто нижи сте-
пен глувоће коджена него кодмушкараца, па самим тим
и да је број глувих жена мањи него број глувих мушка-
раца. Међутим ово може да буде и погрешан закључак.
Изгледа да мушкарци имају већи број оштећења слуха,
ако се узме за критеријум обострано оштећење слуха.
Међутим зна се да има више глувих жена него мушка-
раца које су изгубиле слух пре 19. године. Према стати-
стици жене чине 52,

ју
професију и социјално-економски су већ ситуиране.
Дакле, сама ова чињеница о бројности глувих жена као
и о времену настанка оштећења слуха довољно сугери-
ше да се глуве жене, посебно оне код којих је настала
глувоћа у раном узрасту настале у сегрегираном поло-
жају унекимважнимобластима каошто је изборпозива
и запошљавање, у односу на глуве мушкарце, или што
је јоштежеуодносуна чујућежене.

Око 63% глувих жена између 16 и 60 година је удато.
Код чујућих жена тај је проценат 72% (удатих). Ово
неслагање у погледу брачног статуса вероватно лежи у
чињеници да се већина глувих жена удаје за глуве муш-
карце. То је нарочито карактеристично за жене које су
изгубиле слух у раној младости. Само се око 10% глу-
вихжена удаје за чујућемушкарце.Иако имамало више
глувих мушкараца него глувих жена глуви мушкарци
ће пре остати нежење, него што ће глуве жене остати
неудате. Скоро 40% глувих мушкараца се никада не же-
ни, што смањује број потенцијалних партнера за брак
са глувимженама, па се тако смањује могућност глувих
жена за удајом.

Интересантно је да овде изнесемо један податак из
истраживања у Америци, које показује да се беле глуве
жене знатно разликују у свом брачном статусу од глу-
вих црнкиња. Тамо је нађено да се око 67% белих глу-
вих жена удаје раније и више у упоређењу са глувим
цркињама. 55% глувих црнкиња се не удаје, док се само
25%глувихбелкињаникаданије удавало.

Интересантно је и то да глуве жене у САД имају мањи
број деце него чујуће жене. То се објашњава тиме што
се глуве жене удају касније него чујуће, тако да је време
за рађање смањено. Други разлог је да се глуве жене
раније запошљавају, пре него чујуће, имају мале поро-
дичне приходе што их спутава да рађају децу. Ова си-
туација утиче да је тешко стварати велику породицу, па
отуда глуве жене имају мањи број деце. Још два друга
фактора утичу на смањење броја рађања код глувих

, 5% глуве популације која је изгу-
била слух пре 19. године, и та је глувоћа много важнија
него она после те границе. Она утиче на понашање,
многе културне атрибуте, социјално-економски статус
једне личности. То је нарочито значајно за избор профе-
сије за глуве жене. После 20. године тај је проблем већ
знатно мањи, јер се многе жене удају, имају већ сво

,

Браки породица
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жена а то је старост мајке за рађање (јер се касније уда-
ју) и бојазан да ће рађати глуву децу,штонаучноније та-
чно, јер се глува деца рађају само у браковима где су оба
родитеља глуворођена а не са стеченом глувоћом од бо-
лести.Црнкињепакимају упросеку већиброј деце него
беле глувежене.Удате глувежене имају у просеку једно
дете мање у односу на глуве жене које су изгубиле слух
у каснијој доби.

До почетка XX века глуве жене су свуда у свету имале
ниже образовање одмушкараца. Тек после 1950. године
женска деца су изједначена у погледушколовања са му-
шком децом. И глуве жене и глуви мушкарци у просеку
проведу око 11 година у школи. Међутим још увек пос-
тоји разлика у образовним достигнућима између глу-
вих и чујућих жена. По подацима од пре десет година,
преко 60% чујућих жена је завршавало вишу школу у
поређењу са мање од 40% глувих жена које су заврша-
вале вишу школу. Постоји такође и разлика у просеч-
ном броју година проведених у школи. Средњи број за
глувежене је 11, а за чујућежене 12, година.

Глуве жене имају мање могућности да се запосле него
чујуће жене. Док је око 75% глувих мушкараца радило
дотле је само43,5%глувихжена било запослено.Овај је
податак из 1980. године, и вероватно да је сада тај про-
сек нешто повољнији. Други податак до којег смо дош-
ли јесте да је број глувих жена више запослен него број
чујућихжена, али зато глуве жене брже и лакше напуш-
тају посао него чујуће жене. Тако је стопа незапослено-
сти глувих жена већа него ли код мушкараца. (у 1999.
години стопа незапослености глувих жена је била 32%
у поређењу са око 30% глувих мушкараца.) У поређи-
вању са чујућим женама стопа незапослености је већа
код глувих него код чујућих. Та пропорција је износила
12%за глувежене а 8%за чујуће.

Изгледа да су глуве жене мање успешне у налажењу по-
сла у односу на чујуће жене. Томе је разлог без сумње
вербални фактор (говор), са којим глуве жене оскудева-
ју, а који је важан за многе професије Али је и чињени-
ца да глуве жене као импулсивне лакше напуштају по-
саонегожене које чују.

Немају све глуве жене једнаку шансу да добију посао.
Оне које су разведене, удовице или одвојене од мужа
пре ће се запослити него оне које су саме или удате. Сл-
ично је и са чујућим женама само са једним изузетком
а то је да ће чујуће удовице имати мању вероватноћу да
се запосле јер као прво добијају мужевљеву пензију, а
као друго, већ су старије материјално су ситуиране,
имају децу која их помажуитд.Па ипак, може се рећи да
брачно стање прави много мање разлике, и код глувих и
код чујућих жена у погледу питања да ли ће се запос-
литиилинеће.

Образовање

Запошљавање

Раднипрофилжена
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У начелу, може се рећи да број деце и ниво образовања
глувих утиче на њихово запошљавање. Жене без деце
ће радије радити него оне са децом. Вероватно да се
смањује број жена које раде како се повећава број чла-
нова породице. Радиће само оне жене које су на то ма-
теријалноприморане.

И још нешто, глуве жене са вишим образовањем ће ра-
дије радити него жене са нижим образовањем. Али и у
томе има једна аномалија. Глува жена са дипломом фа-
култета има мање могућности са запослење него глува
жена без факултета. Без сумње да су оне превише обра-
зоване за већину једноствних послова на којима се за-
пошљавају глувежене.

Раније је био ограничени број занимања за глуве жене.
Највећи послодавац је била текстилна индустрија и ко-
нфекцијска производња. Међутим данас се глуве жене
у свету све више запошљавају као чиновнице или раде
као наставнице цртања, а велики број њих ради и на ко-
мпјутерима. Сем тога данас се јављају и нека нова за-
нимања којих раније није било, међутим, још увек око

ади на нижим квалификационим
пословима као што су сервирке, собарице, куварице,
помоћно особље итд. Самим тим оне су са нижим при-
мањима.Међутим треба рећи и то да су умногим запад-
ним земљама, а посебно уАмерицижене у начелу ниже
плаћене одмушкараца за исти посао, а црнкиње јошни-
жеодбелкиња.

И глуве жене као и чујуће трпе сегрегацију на својим
радним местима. Тако на пример према једној статис-
тици, за мишкарце постоји чак 171 занимање за које
није потребан слух, док за глуве жене има једва стотину
занимања на којима могу да раде. Такође се врло често
јавља и сексуално узнемиравање, па је тако већина глу-
вих жена склонија да ради тамо где је жена руководи-
лац него где је мушкарац, или пак где има већи број же-
на које раде на истом послу у истој хали. Па ипак најве-
ћи број глувих жена је запослен у индустрији одеће
преко 70%.

Приход је област у којој је мана бити глув у многим зем-
љама, а поготову ако је у питању жена. Историјски гле-
дано глуве жене су у многим земљама, у просеку мање
зарађивале од мушкараца за исти посао. Та разлика се
често кретала и за 45% ниже плате. Данас у САД глуве
жене имају око 30% ниже плате од мушкараца и за чу-
јуће и за глуве белце, док црнкиње имају још нижу пла-
ту. Ти нижи приходижена се не могу ничим образложи-
ти сем дискриминацијом према жени и против тога се
жене стално буне свуда у свету. Једино су у некадаш-
њим социјалистичким земљама биле изједначене вред-
ности радамушкарцаижене.

Занимања

Приходи

,

,

40% глувих жена р
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Будућност

Положај глувих жена и њихова социјална сигурност у
свету су условили да је Регионални секретаријат Свет-
скефедерације глувих заЕвропуорганизовао у септем-
бру давне 1991. године посебну конференцију у Атини
на којој је „први пут укључио и питање жена“ а читав
садржај конференције би се могао свести на три осно-
вна проблема: глувој жени је потребна једнакост са чу-
јућим женама пре него што се ухвате у коштац са проб-
лемом једнакости међу половима. Предложено је тако-
ђе да треба створити мрежу организација глувих жена
Европе у склопу Регионалног секретаријата СФГЕвро-
пе, речено је и да су образовање и васпитање приорите-
ти који омогућују глувојжени еманципацију и развој.

Међу закључцима конференције истакнуто је: „Жели-
мо створити чврсту обавезу за све да се боре за право
сваке жене да буде остварен циљ њеног равноправног
положају у друштву заједно са мушкарцима: да та сара-
дња не буде само у остваривању истих права, већ и исте
одговорности у друштву на свим пословима: да нема
дискриминације у избору позива, у школовању, и да са-
ма има контролу над сопственим животом и радом: да
се промени став према глувој жени у погледу њене глу-
воће ињеног пола, и да нема баријера у напредовању на
послу и развојним програмима који су примерени ње-
ним могућностима било какве предрасуде према нама
нас удаљавају и огорчавају јер вређа нашљудски потен-
цијал који имамо: позивају се све глуве жене да искори-
сте своје могућности свој интелектуални и људски по-
тенцијал.“

Да би се ови закључци остварили позване су све глуве
жене Европе да интензивније раде на следећим посло-
вима: сарадња међу самимженама, сарадња измеђуже-
на и власти, право на коришћење свих позитивних за-
конскихпрописа, сарадњаженаи уполитичкомживоту,
право нашколовање на свим нивоима како би развијали
своју каријеруинапредовањенапослу.

Веома је интересантна резолуција која гласи:

Моја суправа:
да изложим своје потребе и поставим своје приорите-
те као личност без обзира на улогу коју имам у живо-
ту
да будем третирана са поштовањем као интелигентно,
способноиравноправнољудскобиће
даизразимсвоја осећањапрема коме ја хоћу
даизразимсвојемишљење
да кажем„да“или „не“.
да и ја погрешим
дапроменимсвојемишљење
да кажемдане разумем
да кажемштахоћу
данеприхватимодговорност за проблемедругог.

Мишљења смо да су сва ова права остварљива и у на-
шим условима и глуве жене треба да се боре за њихово
остварењеинашој земљи.

На крају истичемо још једну чињеницу, до које је дошао
проф. дрЉубомир Савић, а та је да су многе глуве жене

;

-

;
-

;
- ;
- ;
-
- ;
- ;
- ;
- ;
-

биле инспиратори чујућимнаучницима зањихова вели-
ка дела.

Сви знају за телеграф који се некада користио у сао
браћају и да ни једнажелезничка станица нијемогла да
постоји без телеграфа. Исти се врло дуго употребља
вао и у пошти. Телеграф ради на основу тачака и цр
тица које су означавале слова, познат је под именом
Морзеов телеграф и Морзеова азбука. Међутим ретко
ко зна да је велики амерички физичар
(1791-1872) имао глувужену која се звала . Била је
изванредно лепа и да би са њом разговарао измислио је
откуцаје прстима за поједина слова итако сањом раз
говарао. Тако је човечанство 1837, године добило један
апарат за комуникацију захваљујући вољеној жени Са
ри.

-

-
-

-

-

Самуел Морзе
Сара

Сара Морзе

Свиданас користетелефон као средство комуникације
на даљину.Њега је измислио америчкифизичар

(1847-1922) који се бавио истражи-
вањем механике говора. Он је имао веома лепу и инте-
лигентну наглуву ученицу , која му је касније по-
стала жена. Да би јој појачао свој глас да би га боље
чула Бел је 1875 године изумео електромагнетски те-
лефон, који је касније усавршаван до данашњег дана.
Тако је захваљујући једној наглувој жени човечанство
добило једну културну направу - апарат за телефони-
рање. Да није било Мабел Хубард, само Бог зна када би
човечанство могло да разговара на даљину. Ово је суш-
тинско виђење проф. дрЉ. Савића док са друге стране
прича оБелу (по рођењуШкотланђанин) кажеда суње-
гов отац и дед били учитељи говора уВеликој Британи-
ји. Кад су се преселили у Америку Бел је позван да одр-
жи нека предавања о учењу говора пред групом учите-
ља за глуву децу. Сам је изјавио да му је идеја телефона
дошла док је покушавао направити уређај који би глувој
деци омогућио да виде своје гласове. Он је знао да је
глувом детету тешко да научи говор због тога што не
може чути свој глас. Уместо тога изумео је телефон.
Један од људи који су посудили Белу новац да подигне
првуфабрикутелефона био је индустријалац Г. Хубард

Алекса-
ндар Грахам Бел

Мабел

,

,

„ “

Глуве жене
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који је имао глуву кћерку Мебел. Кад је она имала 15
година, Хубард је замолио Бела да јој даје школске
лекције и Бел се временом почео занимати за Мебел.
Заволели су се и чим је Бел био сигуран да је телефон
почео успешно да функционише замолио је Мебл да се
уда зањега.
Иначе Александар Грахам Бел је био омражен код
глувих широм света обзиром да је био противник
знаковног језика и залагао се за еугенику глувих оба
пола.

Први учитељ глувих Америке је био Француз
(Laurent Clarc), који је и сам био глув, а био је уче-

ник чувеног француског учитеља за глуве опата де Л
Епеа. Он је имао глуву жену, , и у разговору
сањом усавршио знаковни језик који се и данас у Амери-
ци користи.

,

Лоран
Клерк

Елизабету

Елизабет Кларк

Софија Галодет

Сви знамо за првог учитеља глувих у Србији Радивоја
Поповића по коме носе име школа за глуве у Земуну и
Културно уметничко друштво глувих из Београда. Ме-
ђутим мало ко зна да се Радивоје као млад учитељ за-
љубио у ћерку богатог сремскомитровачког трговца
која је била глува. Да бимогао да се сањомспоразумева,
он је отишао у Беч и тамо годину дана студирао науку
о учењу говора глувих. Оженио се са њом и отворио
школу за глуву децу у Сремској Митровици, прву школу
за глуве на словенском југу. Тако је једна глуважена до-
принела отварањупрвешколе за глуве код нас.

И први учитељ за глуве у Америци Томас Галодет

,

(1787
-1851) имао је за своју супругу глуву жену Софију Фов-
лер, која му је родила чујућег сина Едварда. Тако да је
први завод за глуве у Америци Томас основао 1817 го-
дине у Харфорту, ажена му је била главни помоћник у
раду.Отуда се знаковнаметодатако дубоко укоренила
ушколству за глуве уАмерици.

Копајући по историји, може се пронаћи још безброј
случајева да је глува жена била снажни подстицај ства-
ралаштву научне мисли у свету. Зато данас можемо

закључити да глувоћа може да буде и стваралачки
подстицај, али само када јој се пружи за то могућност, а
глува жена је била, јесте и биће увек искрени пријатељ,
добар дуг и сарадник само јој треба за то пружити више
самопоуздањаиподстицаја.

УКУС ТАЈНЕ

То је укус једне тајне
која жели да ме такне
и „Срећна си“! тихо каже
дарујући ми осмехе.

Осмехе са многих лица
по судбини пријатеља
који попут мене воле
тихе ручне разговоре!

То је укус једне тајне
што се с њима радо дружим
и желим кроз песму геста
сваку радост да им пружим!

-

Славица Вујић

Глуве жене

Јестели зналида...

-

-
700пута

- ,

-

Звукпутује трипута бржекроз водунего кроз ваздух

Ако би носили слушалице само један сат повећали би
број бактерија у свомуху

Ако би викали непрестано осам година седам месеци
ишест дана произвелибидовољно енергије у звучним
таласимада загрејетешољицукафе

Наше очи су од рођења увек истих димензија али нос и
ушинепрестају да расту
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–Свет тишине
упутство за употребу

Разговор са глувима

О
во је пост мало другачији од осталих до сада.
Мало личнији. Можда емотивнији. Овај текст
тиче се моје мајке, покојног оца и свихњихових

пријатеља, и њихове деце. Свих оних који деле исти
свет: онај у којем не постоји звук, или је толико утишан
да је занемарљив. Ово је текст који посвећујем свима
вама који чујете одлично, који ноншалантно слушате
музикупојачану домаксимума, који уживате на концер
тима, волите домаће филмове, волите позорише. Ужи
вате у телефонирању.

У наредних неколико редова пружићу вам упутство
Осећам

потребу то да урадим, јер самцелогживота, као дете ро
дитеља са оштећеним слухом, била сведок ниподашта
вања, одбацивања, подсмеха, неразумевања. Нехаја. Је
диниразлог је био звучна баријера

Много се ових дана говори о тој некој инклузији (мада
и даље нема појма о чему се говори). Форси

ра се укључивање особа са инвалидитетом у друштво,
обавезују се послодавци да им пруже једнаке услове за
рад,школе су принуђене да омогуће свој деци, са посеб
нимпотребама сваког типа, похађањенаставе.

Иопет смокренулида градимокућуод крова.

Влада је јасно и гласно и одлучно наредила да послода
вци морају да запосле, између осталих, и глува и лица
оштећеног слуха јер су они исти као ими, чујући. Вла
да се опет прави луда и заборавља да је колико до јуче
тимистимлицима, док су уписивали средњешколе, јас
но стављано до знања да не могу да упишу оно што же
ле, јер нема услова за њих. Јер нису као други. Та лица
нису могла да буду информатичари, сликари, вајари,
дизајнери.

Лица.

Они чак нису ниљуди. Називамо их сви упорно лицима
оштећеног слуха

Коме је и зашто било тешко рећи глув човек? Зашто они
нисуљудиоштећеног слуха

Због чега се држава није прво сетила да напише прави
план развоја и правилне инклузије тако што ће им
омогућити да заиста и буду као сви други људи Хајде
да им омогућимо да у својим посебним школама имају
и оделење гимназијског природно-математичког и дру
штвено-језичког смера. Хајде да им омогућимо да иза
беру да буду школовани сликари, фотографи, веб дизај

-
-

-
-
-

.

85%људи -

-

-

– -

-
-

.

?

–
– ?

-
-
-

ка
ко да се обраћате људима оштећеног слуха.

Лицима оштећеног слуха држава је омо
гућила да се школују за кројаче, машинбраваре, фи
рмописце, столаре

-

-
-

.

нери, програмери ни за једно од ових занимања не
треба вам слух Хајде да им омогућимо да постану на
ставници, професори! Да предају другој глувој деци
једног дана, и помогну њима да постану оношто же ле,
а не оношто је друштвопроценилода онимогу бити

Они говоре. Једу.Воле.

Глува децаплачу кадаихнештоболи.

Глуви се заљубљују, пате, разводе, рађају децу, раде,
воле, дишу, постоје исто каоими.

Глуви људи воле да гледају добар филм, глуви људи
воле да гледају телевизор, да прате серије.

Ниједан домаћи филм у биоскопима никада није имао
титл. Ниједна онолико гледана домаћа серија није би ла
титлована.

Мислите да глуви људи не воле да гледају Фарму и
Двор

Никада нећу заборавити моменат када сам као тек ста
сала тинејџерка појачала музику колико је год музич ка
линија то дозвољавала. Тата отвара врата, смеши се и
каже ми, мртав- ладан

Шокирана, утишавам музику и ништа ми није
јасно. Мама ми је објаснила да они и те како осете виб
рације, бас Касније сам научила да утишам бас, и ипак
слушаммузикупојачанудомаксимума

Они славе Нове године, осме мартове, прве мајеве, дв
адесет девете новембре. Рођендане. Крсне славе. Имају
свадбе. Играју! Не чују музику, али је и те како добро
осете. Мој тата је знао да свира бубњеве кажу, доста
добро.

–
! -

-
!

–

-
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-
-
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-
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-

–
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Утишај то, хоћеш да оглу
виш?

Сандра К. Симоновић
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Обећала сам вам упутство, нећу дужити даље. Дакле,
како се обраћати глувим лицима, односно људима ош
тећеног слуха
Глуви људи не чују. НЕ ЧУЈУ. Не вреди да вичете, да
урлате, да машете њима иза леђа. Све што је пот
ребно да радите када се обраћате глувим људима је
сте да их гледате у очи. Они читају са усана и то јако
добро, опет понављам немојте викати и прави ти
себе будалом, а њих понижавати додатно. Говори те
полакои трудите се да јасноизговорите сваку реч.
- Глуви људи, у својој међусобној свакодневној кому
никацији имају другачији облик реченица, него што
их имамо ми. Њима нису битни падежи, скраћују ре
ченице колико је год могуће, како би гестовима једни
другима пренели што више информација у што мање
времена. Па тако, ми кажемо

, док ће глува особа рећи
Кратко - јасно. Због тога, када вам се буду об

раћали писмено, десиће се да не напишу нешто пра

-
:

-
– -

-
–

– -
-

-
,

-

:
:

-
-

“ -
” “

”

Ја сам била у шко ли /
Била сам у школи Била
школа.

вилно немојте им се смејати. Не заборавите да гово
рите различитим језицима Мислите да ви не делује
те њима смешно док млатарате рукама покушавајући
даизмислите неки гест и објаснитеимштажелите

Ово су две основне ствари које би требало да знате

И, свакако, да је тај саго-
ворникчовек.Ненекофиктивнолице

Мислите о томе.

Иобавезнопогледајте овај прилог.

ДОДАТАК: За свакодневну комуникацију можете преу
зети документ “Како да разговор са глувим саговорни
ком буде што успешнији” Градске организације глу
вихБеоград

– -
:) -

? :)

.

.

-
-

– -
.

Го
ворити јасно и полако и не заборавити да саговор-
ник говори другим језиком.

-

Преузето са јта: www.sandrakravitz.com
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Психолошки моменти невербалне комуникације

Н
асајту Мелиха Хасе
чић, осветљава занимљиве психолошке моме
нте невербалне комуникациј

Гестови као дио знакова невербалне комуникације обу
хватају један велики опус појединачних врста знакова и
њихових значења, а све овисно од контекста у којем се
јављају. Једна од најважнијих карактеристика гестова
јесте мијењањењиховог значења кроз културу, односно
један те исти гест може имати десетине различитих
значењауразличитимдијеловима свијета.

Постоје разне врсте подјела гестова, а једну су подјелу
далииЕкманиФриесен који гестове дијеле упет група:

(покрети који замјењују ријечи),
(покрет који прате говор),
(покрети који задржавају или сигнализи

рају промјену у улози говорникаили слушаоца),
(покрети као што су чешкање главе или тр

љање руку, а који могу да укажу на емоционално ста
ње те особе) и

(покрети који директније изража
вају емоције, као што су изрази лица

Најбољу и најопширнију подјелу гестова и њихово ми
јењање кроз културе дао је Морис Десмонд у својој
књизи Мапе Гестова, а у којој подробно описује дваде
сетак основних гестова и промјену њиховог значења
кроз различите земаљске регије. Десмонд Морис пола
зи од чињенице да се гестови по регијама мијењају исто
као и језик, односно говори о сличности мапа гестова и
лингвистичкихмапа (Кендон

Што се тиче ових културолошких разлика, оне нису са
мо ограничене на гестове већ се односе на цјелокупан
говор тијела. ТакоЕдв Хал, у својим студијама прок
семике, говори о случајевима у којима неодговарајуће
невербално понашање заједно са општом културном
неосјетљивошћу може проузроковати лошу комуника
цију ињен потпуни прекид. Гестови, надаље, могу бити
мимички тј. гестови којима нешто покушавамо описати
нпр. руком описујемо чашу као да пијемо воду или
храну као да једемо цигару као да пушимо изразни то
је свијет осмијеха и подругљивих гримаса, слијегања
раменима и дурења, смијеха и трзања, црвенила и бли
једила, махања и климања, наклона и буљења. Потом
имамо симболичне гестове који указују на један апстра
ктан квалитет који нема прост еквивалент у свијету

kribd. om психолог
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ГЕСТОВИИЛИСПЕЦИФИЧНИ
ПОКРЕТИПОЈЕДИНИХДИЈЕЛОВАТИЈЕЛА
ИЊИХОВОЗНАЧЕЊЕ

Гестови

амблеми
илустратори
регулатори

адаптери

показивачи ефекта

предмета и покрета. Тако, када симболично желимо за
некога рећи да је тупоглав, ми ћемо то урадити заврта-
њем кажипрста на сљепоочници. Многи би људи разу-
мјели ову радњу са кажипрстом на сљепоочници, али
неки и не би. Ови други би имали своје сопствене лока-
лне гестове за приказивање тупоглавости, који би нас
опет збуњивали. Ситуација се даље компликује чиње-
ницомда неки сигнали који означавају тупоглавост зна-
че нешто сасвимдруго у другим земљама.Напримјер, у
Саудијској Арабији тупоглавост се сигналише додири-
вањем доњег очног капка врхом кажипрста. А та иста
радња у разним другим земљама може означавати нев-
јерицу, одобравање, слагање, сумњу, скептицизам, оп-
резност, тајност, лукавост, опасност или кривицу. Пос-
тоје и технички гестови које изумјева мањина само за
употребу у границама њене специфичне активности.
Знаци телевизијских гестова су добар примјер технич-
ких гестова у данашњој употреби. Ватрогасци, руко-
ваоци кранова, рониоци, аеродромски сигнализатори
написти, крупијеи у коцкарницама, особљересторана
сви се они служе својим специфичним техничким гес-
товима Шифровани гестови за разлику од свих осталих
представљају диоформалног система знакова. Они сто-
је у узајамном односу тј. један је у вези са другим на
сложен и систематски начин, тако да сачињавају један
прави језик. Најзначајнији примјер за ово јесте језик
знакова глухонијемих који се састоји од једноручне и
дворучне верзије (Сл Кендон

Каошто смо видјели постоје разне варијације гестова, а
осим горе наведених значења гестовима се могу иска-
зати и разне врсте увредљивих знакова, потом гестови-
ма на разне начине можемо показати правац кретања
или смјер гдје се нешто налази (тзв. знаци кажипути),
као и огроман опус пријетећих знакова које можемо по-
слати нашим ручним или тјелесним гестовима (Сл

неке од пријетећих гестова, показивање пе-
снице, дављење, завртање шије, бодење очију, угриз,
одсијецање главе, премаМорисД.: “Откривање човјека
кроз гестове ипонашање”, стр

Диригентски знаци дају такт ријечима које изговарамо
и одражавају нихов ритам. Руке живахног говорника
ријетко мирују оне се трзају, подижу и спуштају док он
диригујемузику своји ријечи (Морис

Дланови на доле. Док слушамо или говоримо, гест
длановима на доле показује самопоузданост, асертив-
ност и доминантност (Сл са агресивним,
длановима на доле сигналима ударања, наше идеје, ми-
шљења и закључци изгледају јаче и увјерљивије (Гиве-
нс

Дланови на горе представљају рањиву или неагресивну
позу која апелира на слушатеље као на савезнике, а не

–

.

.32) (Морис, 1979; , 1994).

.33
представља

. 196).

;
, 1979).

.34). Праћено

2005, израз palms-down).

Диригентски знаци
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ривале (Сл свијета овај знак рефлектира распо-
ложења понизности, скромности и несигурности. За
конференцијским столом ова нас поза позива на мир.
В да овај знак са длановима на горе ко-
ристе шимпанзе када моле за храну, када позивају на
тјелесни контакт и када траже потпору током конфли-
кта (Гивенс

Морис Д. у свом исцрпном опису гестова у књизи
Откривање човјека кроз гестове и понашање приказује
укупно дванаест врста диригентских знакова који се
јављају у говорничкимизлагањима (Сл

. Овај облик диригова-
ња руком-палицом одражава говорникову принуду да
се изрази деликатно и са великом тачношћу. Постоје
два облика вакумског захвата прецизности, додир па-
лац-кажипрст идодиррука-кеса.

.Рука-палица у овом
положају прави замишљени покрет њежнох хватања
неког имагинарног, малог предмета, али та радња не
иде до краја, до тачке на којој се врх палца спаја са вр-
ховима прстију. Тај покрет који одражава расположе-
ње које је више неко тражење прецизности него сама
прецизност. Ту обично постоји елеменат сумње или
неизвјесности у ставу гестикулатора, као да истражу-
је нешто.

. Овај енергични захват се
одражава кроз покрет чврсто стиснуте песнице. Овај
покрет најјаче одражава наше расположење и носи
поруку о нашој одлучности. Често, приликом говора,
политичари који говоре конфузно и неодређено могу
намјерно да обмањивачки користе овај покрет како би
показали своју менталну крепкост и одлучност. Раз-
личит је покрет савијена рука код којег прсти само ов-
лаш додирују шаку. Ово је прилично бледуњав поло-
жај руке-палице и он не одражава ни прецизну мисао
нижестину.

. То је положај захват
ваздуха и користи га говорник којижели да се наметне
и који настоји да својим говоромпостане господар си-
туације, али у томе јошније успио.

То су положаји ручни засјек са
крутом правом руком која реже ваздух као сјекира.
Овај гест показује агресивног говорника који жели да
његове идеје прођу кроз конфузију ситуације, као јед-
но наметнуто рјешење. Потом, покрет ручне маказе
који атмосфери говора додаје јак укус оспоравња или
одбијања. У овој варијанти стиче се утисак да говор-
ник просијеца свој пут кроз неку непријатељску бари-
јеру, негирајући опозицију на тај начиншто је ударци-
ма одбија од себе и са лијева и са десна. „Дириговање“
названо ручни бод, при којем врхови прстију оштро
боду ваздух у правцу слушаоца, такођер је агресиван
гест, али је овдје агресија специфичнија. Она је више
у вези са слушаоцем него са општим проблемом. Удар
кроз ваздух је најагресивнији положај руке-палице
при дириговању говора. Скоро је исто значење овог
геста и стиснуте песнице.

Умјесто замишљеног хватања
или ударања диригујућа рука може једноставно да се
пружииспред тијела са лактом уз грудни кош.Овдје је
битан положај длана говорника. Длан навише: прек-
лињајућа, просјачка рука, руке говорника у овом слу-

.35).Око

ал (1982) наводи

2005, израз palms-up).

.36):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вакумски захват прецизности

Намишљени захватпрецизности

Вакумски енергични захват

Намишљени енергични захват

Вакуумски ударац.

Полуиспружена рука.

чају моле публику да се сложи. Длан наниже: дири-
говање које има тензију смиривања ситуације. Длан
напријед. Одбојна рука оног који протестује. Шака је
окренута ка слушаоцима као да треба да заштити го-
ворника од напада. Длан уназад: пригрљујућа рука
оног који тражи утјеху. Обје руке су истовремено ок-
ренуте са длановима ка грудима.Њихов положај одаје
говорникову тежњу да пригрли неку идеју, да обухва-
ти мисао о којој се дискутује или да друге особе мета-
форички приближи себи. Длан у страну: посежућа
рука преговарача. Рекло би се да је овдје преовладава-
јуће расположење јакажељада се премости јаз између
говорника и слушаоца да идеја изражена ријечима
досегне свијест друге особе.

Када се прсти рашире у зракасти
облик. Овај положај се зове додир ваздуха и покрет је
омиљен међу професионалним комуникаторима. Ов-
дје саопштаваћ шири руке као да ће сваким вршком
прста досегнути и додирнути по један дио аудитори-
јума. Сличност овог покрета јесте са већ поменутим
захватомпрецизности, а разлика је у томешто се овдје
праве намишљенипокретидодиривања слушалаца.

. Ако говорник споји своју лијеву руку са
десном у некој врсти рукаруци додира, тај гест тежи
да замијени дириговање. Ови учуткани диригентски
покрети су уобичајенимеђу појединцима пуним стре-
пње и несигурности усљед напетости друштвене си-
туације у којој су се нашли, али који ипак осјећају јаку
принудуда своја осјећањакажудругима.

. То је положај са испруженим ка-
жипрстом. Постоје два облика: фронтални кажипрст
палица и подигнути кажипрст палица. Разлика је у то-
ме што се први покрет користи за наглашавање неког
појма или предмета важног за дискусију, а други се
користи као агресивна доминантност или усмјерава-
ње пријетње према некоме (боцкање прста по ваздуху
као замјена за „оружје“

. Често се нагло спуштање и подизање
главе користи као диригентски знак.

Сличан глави палици и овај дириге-
нтски знак се јавља у најдраматичнијим случајевима
када се говорник буквално баца у улогу комуникато-
ра како биунештоубиједио своје слушаоце.

Стопало имамању улогу као дири-
гентски знак али овдје постоји један изузетак, а то је
тупкање ногом. Овај покрет је искључиво везан за
ватрено, жестоко наглашавање, кад говорник малте-
не “изгубиживце.”

–

7.

8.

9.

).
10.

11. –

12.

Намишљени додир.

Спојене руке

Кажипрст-палица

Глава-палица

Тијело-палица.

Стопало-палица.

ЛЕТ ВЕДРИНЕ

У модрој тишини
летим ка ведрини
која људе спаја
и чини их срећним
кроз песму гестова
кроз игру фолклора.

Јер сви ми чујемо
једним чулом тајне
која нас све штити
од тишине круте!

Славица Вујић
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Знаковна комуникација под диригентском палицом

У
касном , њујоршки композитор Валтер
Томпсон створио је знаковни језик за компо
новање уживо, познат као звучно сликање

својеврстан вид невербалне кому
никације поддиригентскомпалицом.

Рани облик дириговања звао се хеирономија, употреба
геста рукама како би се индицирао мелодијски облик.
Тај начин дириговања практиковао се најкасније од сре
дњег века У цркви је особа која је указивала на музичке
облике држала штап, како би се означила његова улога.
Како је ритам у музици постајао све израженији, штап
се почео мицати горе-доле, функционишући као рани
обликдиригентскогштапића.

У улазе у употребу друга средства за означава
ње протока времена. Папир у ролнама, мањи штапићи,
као и саме руке видљиви су на сликама из тог периода.
Велики штап за дириговање остао је у употреби у кући
Опера Гарнијеа у Паризу, где је узроковао смрт Жан-
Баптиста Лулија док је дириговао,штапом је повредио
стопало, а рана се инфицирала и развила се гангрена.
Умро је два месеца касније, након одбијања операције
уклањања захваћеног прста.

У инструменталној музици је један извођач обично де
ловао и као диригент. То је могао бити први виолиниста
који би користио гудало и као диригентском штапић,
лаутиста који би померао врат инструмента заједно с
ритмом музике. Било је уобичајено у то доба дириго
вати са чембала, у делима која су имала

. У оперским извођењима каткад је било и два
диригента - клавијатуриста за певаче, а прва виолина за
оркестар.

До раног постала је норма да је једна особа за
дужена искључиво за дириговање.Оркестар се у то вре
ме ширио бројем инструмената и штапић је постајо све
уобичајенији јер је био лакше видљивод голих рукуили
смотка папира. Међу првим важнијим диригентима
били суЛуисШпор, КарлМарија фонВебер, Луј-Анто
анЖилијен иФеликсМенделсон, који су сви такође би
ли и композитори. Менделсон је познат као први дири
гент који јештапић користио за означавањемере (доба),
иновација која је у употреби до данас. Ханс фон Булов
се обично сматра првим професионалним диригентом
нескладатељем.

Хектор Берлиоз и Рихард Вагнер такође су били дири
генти и аутори су два најстарија есеја о тој теми. Бер
лиоз се сматра првим диригентом виртуозом. Вагнер је
увелико био одговоран за обликовање диригентске уло
ге као човека који намеће своју интерпретацију дела у
изведби, радије него особа која само обезбеђује да се
композиција свира усклађеноикако је компонована.

Знаковни језик за компоновање уживо, познат као зву
чно сликање тренутно се састоји од преко

гестова које композитор/диригент користи као

20. веку
-

“ ”
(soundpainting), као -

-
.

17. веку -

-

-

-
basso continuo

деоницу

19. века -
-

-
-
-

-
-

-

“ -
” 750 разли-

читих

комуникациони алат за индикацију типа интерпретаци
је који се тражиодизвођача.

Дириговање је средство директне комуникације с изво-
ђачима. Не постоје апсолутна правила како дириговати
исправно, и постоји широк распон разноликих дириге-
нтских стилова. Примарна одговорност диригента је
утврђивање темпа, извршавање јасних припрема и до-
ба, каои слушањеиобликовање звука ансамбла.

Разумевање основних елеменатамузичког изражавања,
каошто су темпо, динамика, артикулација и способност
њиховог ефектног преношења ансамблу за дириговање
је неопходна. Способност преношења информација о
нијансама музичких фраза и изражајности кроз гестове
такође је корисна Гестови у дириговања могу бити ко-
реографирани док се диригент припрема за извођење уз
нотни запис, амогу битии спонтани

Држањештапића је нешто по чему се већина диригена-
та разликује. Упркос великом броју различитих стило-
ва, у дириговању су се развиле неке стандардне конвен-
ције.

Музичке добе обично диригент означава десном руком,
са или без штапића. Рука у ваздуху сваки такт оцртава
одређени облик који зависи о музичкој мери у којој се
дело у том тренутку изводи, означавајући сваку добу
променомкретањапремадоле у кретањепрема горе.

Ако је темпо спор или успорава, или ако је мера поде-
љена, диригент ће понекад показивати

то чини додавањем свакој доби гест и”, који
састоји од једног мањег покрета, али у истом смеру као
идоба којој припада.

Промене у темпу приказују се променом брзине доба.
Како би извео контролу ) нпр,
диригентможеувестиподдобе.

Неки диригенти користе обе руке за назначавање рит-
ма, при чему лева рука чини истошто и лева, иако други

-

.

.

“poddobe”. Ди-
ригент “ се

rallentanda (успоравање
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ово сматрају сувишним и због тога то избегавају. Неки
то сматрају и неисправном праксом. Друга рука треба
да се користи као назнака за улазак појединих инстру-
мената или секција, и за помоћ при назнаци динамике,
фразирања, изражајности и осталихмузичких елемена-
та.

Динамика се назначава на различите начине, нпр. вели-
чином покрета: што је већи облик, звук је гласнији. Пр-
омене у динамици могу бити сигнализиране руком која
се не користи за одржавање ритма: покрет горе (обично
дланом према горе) означава crescendo покрет према
доле (обично дланом према поду) означава

величине покрета може резултирати нежеље-
ним променама у темпу јер већи покрети захтевају од
ритмапрелазак већег простора уистомвремену.

Динамика се може фино угађати разним гестовима: по-
казивање длана извођачима или нагињање на супротну
страну од њих може назначивати смањивање јачине
звука. Како би се подесила равнотежа разних инструме-
ната или гласова, ови сигнали могу бити усмерени пре-
ма одређеној секцијиилипојединомизвођачу.

Назначивање за “улазак”, када нови инструмент или се-
кција почиње свирати мора сасвим тачно предсказати
тренутак у коме долази трзај, тако да сви свирачи и пе-
вачимогу почети истовремено. То се постиже тако да се
извођачи припреме гестом уз одржавање визуелног ко-
нтакта. Удисај од стране диригента, којиможе и немора
бити лагано чујан, уобичајен је елемент у техници дава-
ња предзнака многих диригената. Једноставни контакт
очима или поглед у смеру понекад могу бити довољни,
као кад више од једне секције свирача улазе у у истом
тренутку. Већа музичка извођења понекад траже упот-
ребу одговарајућих и изражајнијих предзнака смишље-
них како би створили емоције и енергију.

Артикулација се може назначити природом трзаја, од
кратког и оштрог за дугог и флуидног за

диригенти мењају напетост руку: напети
мишићи и груби покрети означавају , док су
опуштене руке и меки покрет прикладни за

Фразе семогу изразитиширокимлуковима изнад главе,
или меким покретима руке било према напред или са
леве на десну страну и обрнуто. Задржана нота често се
означава раширеним дланом нагоре. Крај или отпушта
ње ноте показује се кружнимпокретом затварањемша
ке или покретом кажипрста и палца налик штипање.
Отпуштању обично претходи припрема, а завршава се
потпунимпрекидомпокрета.

Диригенти покушавају одржавати контакт очима са ан
самблом колико год је могуће, и подстичући га, као и
повећавању свеукупног дијалога између себе и свира
ча / певача. Изрази лица такође могу бити значајни у де
монстрирању карактера музике, као иу охрабривању
свирача.

;
diminuendo.

Промена

staccato, до le-
gato. Многи

marcato
legato или

espressivo.

-
, -

-

-
-

МОЈЕ ДЕТЕ (Интернет магазин за родитеље
Здравље

)
- -

Препознајте проблеме
са слухом

Ч
есто се догађа да родитељи открију да је дечји
слух оштећен тек када се говор не развије у оче
киваном периоду. Међутим, то није једина пос

ледица лошег слуха

Проблеми са слухом тешко се препознају, а правовре
мена дијагноза од највећег је значаја за брзо и ефикасно
излечење

Често се догађа да родитељи открију да је дечји слух
оштећен тек када се говор не развије у очекиваном пе
риоду.Међутим, то није једина последица лошег слуха,
па је битнона времеуочитипроблемиреаговати.

Како препознати да дете не чује и када треба да се обра
тите лекару? Код беба се оштећење слуха врло тешко
открива, поготово уколико су у питању блажи облици.
Али, без обзира на индивидуалне разлике постоје неке
вештине чије ће вам одсуство јасно показати да дете
имапроблем

Једна од њих је локализација извора звука. То значи да
би новорођенче требало да помера главу или поглед ка
да чује звук.

Деца до три месеца реагују на познате звуке, на мај
чин или очев глас, па изостанак реакције може зна
чити да не чује. Такође, бебе које не чују не производе
бебеће звукове.

* Беба стара пет-шест месеци већ се окреће ка извору
звука, чак и када он није јак. Уколико такве реакције
изостају требало би да се јавите педијатру. Такође,
бебе се тргну услед наглог звука, покушавају да ими
тирају говор, смеју се и пуштају звукове који вам от
кривају како се дете осећа.

* Од деветог месеца бебе почињу да изговарају ба-ба-
ба, ма-ма- ма... науче да викну како би скренуле паж
њу и реагују на своје име. Уколико дете то не ради,
консултујте се са лекаром.

* Што је дете старије биће вам лакше да уочите проб
лем. Ако двогодишњак или трогодишњак не реагују
када им нешто кажете, позовите их или појачајте звук
на телевизору, то је знак да дете треба одвести лекару.

-
-

.

-

.

-

-

.

-

* -
-

“ ”

-
-

-

-

Извор: Новости
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Друга редовна скупштинаАсоцијације тумача зна
ковног језика (АТСЗЈ) одржана је 4. маја 2012. го
дине у просторијама Градске организације глу

вих Београда. На скупштини су изабрани нови чланови
Извршног бироа. За нову председницу Асоцијације из
абрана је Десанка Жижић, Вера Јовановић је задужена
за финансије, Ивана Бућко за медије и чланство, Јована
Вујић за тимове, а Ивана Марковић за међународне од
носе.

На Скупштини су усвојени извештај о раду и финансиј
ски извештај за 2011.годину, као и програм рада АТСЗЈ.

-
-
-

-

-

-

Велика Плана

Стасали нови тумачи знаковног језика
у Републици Српској

Поред чланова Надзорног одбора, тима за креирање ст
ратешког плана 2012-2014 изабран је и тим за креирање
докумената о суду части. Усвојен је и лого Асоцијације
тумача српског знаковног језика који је донација Небој
ше Јехличка.

На Скупштини су представљене две презентације дос
тигнућа и изазова Преводилачких сервиса за српски зн
аковни језикЛесковцаиВаљева.

-

-

-
-

Марија Марковић

У
Босни и Херцеговини је усвојен закон о знаков
ном језику чиме је и глувим људима те земље
пружена могућност да се изражавају на свом

матерњем језику и да уз помоћ тумача решавају своја
животна питања у којим важну улогу у њиховом окру
жењуимакомуникација

Глуви и наглуви Републике Српске иако пуноправни
чланови Савеза глувих и наглувих Босне и Херцегови
не због неких несугласица више не учествују у њего
вом раду а тиме ни у одлучивању које се тиче закона о
знаковном језикунанивоуБиХ

Овако иако препуштени сами себи нашли су начина да
преко разних пројеката остану на нивоу и сами реше
питање тумача знаковног језика у Републици Српској
У Бијељини је године формиран Центар за зна
ковни језик глувих преко којег је у сарадњи са Савезом
глувих и наглувих Републике Српске за све ове године
створена мрежа преводилаца широм Републике Српс
ке

У недељу фебруара т г десет факултетски образо
ваних девојака из Бијељине Угљевика Доњег Жаба
ра са којима је пуне три године радила председница
Савеза глувих и наглувих Републике Српске Дубравка
Остојић изашло је пред испитну комисију Девојке које

,

.

,

,
,

.

, ,

.
2002.

,

.

17. . .
, ,

…

, .

-

-

-
-

-

-

-
-

су похађале обуку нису раније долазиле у контакт са
глувим особама нити имају неког од глувих у својој
ближој или даљој родбинској вези а знање које су пока
зале пред испитном комисијом и поред мање треме би
ло је на завидномнивоу Девојке ће да би стекле дипло
му судског тумача за знаковни језик морати да полажу
испит и пред комисијом Министарства правде Репуб
ликеСрпске које имиздаје решење за рад

На овом завршном испиту учествовали су као гости пр
едседник СГН Србије Милосав Јовановић иМиле Цре
вар

,
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Нови тумачи са члановима комисије

Друга скупштина АТСЗЈ
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Стандардизација рада
Преводилачких сервиса за знаковни језик

А
социјација тумача српског знаковног језика у
партнерству са Градском организацијом глувих
Београда, у сарадњи са Савезом глувих и наглу

вих Србије и уз финансијску подршку Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике, Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом реализовала је проје
кат „Стандардизација рада Преводилачког сервиса за
знаковни језик.“

Три једнодневне обуке под називом „Квалитетном ус
лугом до једнаких могућности“ спроведене су у 18. се
птембра у Нишу, 21. септембра у Новом Саду и 24. сеп
тембра у Београду. Организатори и едукатори су били
Десанка Жижић, Вера Јовановић и Ивана Бућко, а њи
хово излагање знаковним језиком преводио је тим који
су чинили: Ивана Марковић, Јована Вујић, Марија Ма
рковићиГорданаБугар.

На обуци је учествовало преко 70 особа из различитих
градова: Алексинца, Врања, Лесковца, Пирота, Проку
пља, Крушевца, Параћина, Неготина, Суботица, Срем
ске Митровице, Кикинда, Руме, Сенте, Жабља, Зрења
нина, Новог Сада, Беле Цркве, Панчева, Бечеја, Вршца,
Ваљева, Косовске Митровице, Чачка, Крагујевца, Сме

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

дерева, Пожаревца, Јагодине, Краљева и председница
Асоцијације тумача знаковног језикаЦрнеГоре.

На обукама је расправљано о темама које су загаранто
вана Уставом, а у вези коришћења знаковног језика и
осталих права које глуве особе могу да реализују кори
шћењемуслуга тумача знаковног језика.

Расправљало се, такође, о одговорностии обавезама ан
гажованих у преводилачком Сервису које обухватају
рад са базом података, радном листом и упитницима
каоиизвештају о радуСервиса.

Оно што је изазвало највећу интеракцију међу учесни
цима били су изазови и постигнућаСервиса у локалним
срединама где су тумачи размењивали своја искуства.
Учесници су кроз студије случајева успешно и констру
ктивно износили предлоге решења и расправљали о пи
тањима везана за етички кодекс тумача за знаковни је
зик и начело дискреције у сарадњиСервиса са корисни
цима. На сајту Асоцијације тумача српског знаковног
језикаwww.atszj.org.rs може се пронаћи вишеинформа
ција везаних за самуобуку.

-

-

-

-

-
-
-
-

-

Марија Марковић

Учесници обуке у Новом Саду

Учесници обуке у Београду

Са обуке у Нишу
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Како комуницирати

Општи савети за комуникацију с особама са инва-
лидитетом

Савети за комуникацију с особама са ограниченом
мобилношћу

Савети за комуникацију с особама које имају оште-
ћење слухаилису глуве
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Усмерите пажњу на особу а затим на инвалидитет
Исправно је рећи особа са инвалидитетом” уместо
инвалид”
Када сте у комуникацији с особом са инвалидитетом
говорите директно сњом а не с персоналним асистен-
том пратиоцемили тумачем
Када се упознајете с особом са инвалидитетом приро-
дно је да се рукујете
Све асистивне уређаје као што су инвалидска колици
штаке пси водичи итд треба поштовати као личну
имовину или пратећу опрему те особе Не користити
их не наслањати се нањих не играти се сњима или не
премештатиихуколиконије дато одобрење
Ако желите понудити помоћ особи са инвалидитетом
увек прво питајте сачекајте одговор а затим ако је
понуда прихваћена стрпљиво слушајте и следите
упутства Ако особа одбије помоћ поштовати то и не
настављати спомагањем
-Опустите се У реду је да се користе изрази каошто су
Видимо се касније” или Јесте ли чули за ово што
се често употребљава у комуникацији с другима ук-
ључујућиособе са инвалидитетом
Као и у свим другим случајевима уколико направите
грешку извините се исправите грешку извуците по-
укуиз грешкеинаставите даље

Особе којима је мобилност ограничена изгубиле су фу-
нкцију екстремитета или покретљивост дела тела За-
висно од места и опсега губитка особе могу имати про-
блем у руковању стварима или им може бити потребна
подршка за неке другефункције Одговарајућа подршка
и прилагођавање уз коришћење асистивних уређаја
као што су инвалидска колица штаке протетичка сред-
ства белиштапови и остала опрема омогућавају особи
са инвалидитетом да се осамостали и буде продуктивна
на радномместу

Никад се не наслањајте на инвалидска колица осим
ако имате дозволу Колица су део простора који при-
пада особикоја их користи
Када с особом која користи инвалидска колица разго-
варате дуже од неколико минута чучните или корис-
тите столицу ако је могуће како бисте били у истом
нивоуиолакшалиразговор

Особе које имају оштећење слуха или су глуве комуни-
цирају на различите начине Неки користе знаковни
језик који ипак није универзалан и има сопствену си-
нтаксу и граматичку структуру Неки људи који су
глуви користиће говор знак или гест не могу сви чи-
тати са усана Кључ у раду са особама које су глуве или

:

оштећеног слуха јесте сазнати које технике могу ижеле
да користе

Да бисте привукли пажњу особе са оштећењем слуха
дотакните је по раменуилимахните руком
Када говорите гледајте директно у лице саговорнику
који има оштећење слуха и говорите јасно природно и
полако покушавајући да закључите да ли особа може
читати са усана Као што је речено не могу сви људи
који су глуви читати са усана Могу се ослонити и на
израз лицаи говор тела који импомажууразумевању
Покажите уважавање тако што ћете се поставити нас-
прам светла ишто ћете руке цигарете и храну док го-
ворите држатидаљеодуста
- Немојте викати током разговора Вика омета пренос
звука кроз слушниапарат и омета читање са усана
Ако сте у групи с неким ко има оштећење слуха пру-
жите сву потребну подршку како би особа могла пра-
тити оношто је речено

Када помислимо на слепило имамо представу о потпу-
ној тами Ипак постоје раличити степени слабовидо-
сти Особа коју сматрају слепом можда неће бити у ста-
њу да препозна лице особе преко пута алиможе видети
штампани материјал уколико га веома приближи На
слабовидост утиче светлост усмереност кретање или
блесак Уз праву подршку и прилагођеност слепе и сла-
бовиде особе имају исти опсег могућности као и било
која друга особа

Када се поздрављате са особом која има веће оштеће-
ње вида увек представите себе и друге који су с вама
Пример Смоје десне стране је госпођаПетровић
Када разговарате у групи увек ословите особу којој се
обраћате Обавестите ту особу и ако се померате или
морате да прекинете конверзацију
Немојте викати на особу која је слепа или слабовида
она васможечути
Дозволите особи да се прихвати за ваше раме или ла-
кат то ће вам омогућити да је усмеравате а не гурате
или водите
Избегавајте показивање или коришћење неописног
изражавања тамо горе напред
Одговарајуће речи су два корака с ваше леве стране”
или поред вас с десне стране”

Собзиромна то да се когнитивниинвалидитетможепо-
сматрати и као слабије уочљив може се десити да се и
неће приметити док не дођете у директан контакт са
особом Постоје различити типови и степени умањене
когнитивне способности Особа са лакшом менталном
инсуфицијенцијом најчешће може бити потпуно функ-
ционална уколико јој се пружи одговарајућа подршка и
обука
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Савети за комуникацију с особама које су слабовиде
илислепе

Савети за комуникацију с особама које су ментално
недовољноразвијене:

:
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Говорите нормалнимтоном јачиноми темпом
Обраћајте се као равноправном учеснику у конверза-
цији нанивоу одраслих
Немојте претпостаљати да вас особа не слуша само
затошто не добијате усмени или визуелни утисак Пи-
тајте је да лиразумеразговорида ли је сагласана
Немојте претпостављати да вас особа ништа не разуме
и да морате све објашњавати Ове особе не морају им-
ати проблем с општим разумевањем Питајте је да ли
разумеразговорида ли је сагласана

Особе које имају проблем у говору или су неме често
имају тешкоће у изражавању својих мисли вербално
мада то не мора бити повезано с когнитивним инвали-
дитетом или неспособношћу за учење Проблеми у го-
вору су често резултат траума али и последица можда-
ног удараили су у вези с другиминвалидитетом

Пажљиво слушајте када разговарате с особом која има
проблему говору
Вежбајте стрпљење пре него што бисте покушали да
говорите у име особе с тешкоћама у говору Када је по-
требно поставите кратка питања која захтевају кратке
одговоре климање главомилипотврдниуздах
Никад се не правите да разумете ако имате проблем да
разумете особу Поновите шта сте разумели и реакци-
је лица ће вамбити траг и водич за разумевање
Говорите нормалним гласом Већина особа са тешко-
ћама у говору чује и може да разуме разговор без про-
блема

- Организујте интервју тако да се поштују и уоче спо-
собности достигнућаипојединачниквалитети
- Организујте интервју као што обично радите Будите
пажљиви али не и превише заштитнички настројени
или снисходљиви
- Уколико установите да би инвалидитет утицао на оба-
вљање посла усредсредите се на идентификацију на-
чинана који особаможеобавитипосао

Примећујем да сте корисник колица и
питам се колико добро ћете моћи да обављате тај
посао

Као што можете видети из описа радног
места ова позиција захтева активности дизања и пре-
мештања Да лимислите да ће бити проблема у изврша-
вању наведених задатака Ако је тако имате ли било ка-
кав предлог какоможете да обавите наведене задатке

Када заказујете интервју морате бити свесни да под-
носиоци могу имати питање везано за вашу локацију
Потребно је да при објашњавању како доћи до вас раз-

Савети за комуникацију с особама које имају проб-
лему говоруилисунеме

КАКОИНТЕРВЈУИСАТИЗАПОСАО

Општи савети за интервјуисање особа са инвалиди-
тетом

Савети за интервјуисање особа са ограниченом
мобилношћу

:

-

Пример

Неприкладан

Прикладан

:

:

мислите који су доступни путни правци доступна па-
ркинг места као и које су физичке препреке као што су
степенице које могу ометати долазак или узроко-вати
кашњењеособа које користе колица штакеилиштап
Уколико се интервју не може организовати на присту-
пачном месту будите спремни да нађете алтернатив-
ну локацију
Будите свесни да ће неки корисници инвалидских ко-
лица изабрати да пређу из инвалидских колица на сто-
лицу за време трајањаразговора
Омогућите људима који користе колица штаке или
штапдаих задржеприруци токоминтервјуа

Ако интервјуисани могу читати са усана гледајте
директно у њих и говорите јасно и нормалним темпом
Немојте претеривати с покретима усана или с виком
Говорите јасно јер ће се особа ослонити на ваш израз
лица покрете и контакт погледом
Ако је тумач присутан на интервјуу уобичајено је да
седи поред вас онога ко интервјуише преко пута
интервјуисане особе Тумач само олакшава
комуникацију Он не би требало да буде консултован
или анализиран као референца за интервју Такође
имајте на уму да то што интервјуисана особа користи
знаковног преводиоца за време разговора не значи да ће
јој увек битипотребан тумачда биобављала свој посао

Савети за интервјуисање особа које су слабовиде или
слепе

Када се поздрављате са особом која има веће оштеће-
ње вида увек представите себе и друге који присуст-
вују нтервјуу Опишите распоред седења али и наме-
штај речима Испред вас се налази сто а с ваше десне
стране је столица или слично
Када особипонудите да седне положите руку особе на
наслон столице Усмено објашњење је такође корис-
но Користите прецизне описе као што су десно је-
дан метар” или право један корак” када усмеравате
слабовидуили слепуособу
Обезбедите пространу и светлу просторију за интер-
вју Избегавајте оштре углове као и велике контрасте
светлости и таме Различити светлосни услови могу
утицатина видособа са умањенимвидом
Понудите помоћ у испуњавању образаца Већина осо-
ба са визуелним инвалидитетом може испунити фор-
мулар и потписати се ако су поља означена одговара-
јућимознакамаилиуколикоихусмеритена та поља

Уколико је потребно преформулишите питања и ко-
ментаре радипостизања веће јасноће
Останите фокусирани на особу док вам одговара на
питање

Пажљиво слушајте саговорника
Будите стрпљиви и немојте покушавати да говорите
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Савети за интервјуисање особа које имају оштеће-
ње слухаилису глуве

Савети за интервјуисање особа које су ментално не-
довољноразвијене

Савети за интервјуисање особакоје имају проблему
говоруилисунеме
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СГНСЦГ

уместо особе која има тешкоће у говору Када је потре
бно поставлјајте кратка питања која захтевају кратке
одговоре
Никад се немојте правити да разумете ако имате про
блем да схватите шта је саговорник рекао Поновите
што сте разумели и реакција особе ће бити ваш водич
за разумевање
- Говорите нормалним гласом Већина особа са оштеће
њем говорамогу вас чутииразуметибез проблема

- Немојте претпостављати да особа не може извршити
одређени задатак Уз правилно прилагођавање и подр
шку свако може бити продуктиван У вези с прилаго
ђавањем особа са инвалидитетом најбоље зна које су
њенепотребеи какоих задовољити
Одржавајте ходник и канцеларијски простор у реду да
би особе са инвалидитетоммогле да се крећу око одре
ђене опреме или кањој факс машине копир апарати
штампачи
Пружите инфомације о вашој фирми користећи разли
читемедије и водите рачуна да информације буду при
ступачне
Обезбедите приступачност просторија које служе за
одмор и паузу за освежавање као и за коришћење те
лефона Уколико такве просторије нису приступачне
обезбедите алтернативне просторије Обезбедите део
услуга као што су вода и телефон запосленом коме
нисудоступне све просторије и услуге
Кадапланирате састанакилидруги догађај тестирајте
приступачност простора Ако се препреке не могу ук
лонити обавестите особу са инвалидитетом на време
пре догађаја
Превоз је често велики проблем за оне који зависе од
других када долазе на посао и одлазе с посла Понуди
те флексибилно радно време које би било решење за
проблем транспорта
- Будите спремни Охрабрите колеге да науче како да
асистирају колеги са инвалидитетом у хитним случа
јевима било да су медицинске или безбедносне при
роде
Подстичите интеракцију запослених и колеге са инва
лидитетом Укључите запослене у групне активности
састанке и друшвена окупљања Организовање рад
них група са специфичним задатком одличан је начин
за унапређење међуљудских односа међу запослени
ма
- Будите отворени Говорећи Ако вам је потребно не
што само питајте пружате сигурност свом саговор
нику са инвалидитетом и он верује у ваше добре наме
реижељудапомогнете

Помозите у организовању материјала и позициони-
рајте канцеларијску опрему каошто су факс машина
штампачаитд на одговарајућу висинуидомет
Не остављајте материјал на хрпи испод стола јер то
онемогућава колегу са инвалидитетомдаприђе столу
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КАКОИЗВЕСТИПРИЛАГОЂАВАЊЕ

Општисавети заприступачност

Савети за прилагођавање услова за рад особама са
ограниченоммобилношћу

Савети за прилагођавање услова за рад особамакоје
имају оштећење слухаилису глуве

Савети за прилагођавање услова за рад особамакоје
су слабовидеилислепе

Савети за прилагођавање услова за рад особамакоје
сументалнонедовољноразвијене

Савети за прилагођавање услова за рад особамакоје
имајупроблему говоруилисунеме
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Асистивниуређаји и визуелни сигнали упозорења као
што су светла на телефону на канцеларијским врати-
ма примери су прилагођавања особама које имају ош-
тећење слухаили су глуве
Научите особу свимфразама и специфичним речима и
појмовима који су везани за радноместо

- Будите отворени Говорећи Ако вам је нешто потре-
бно само питајте” пружате сигурност своме саговор-
нику са инвалидитетом и он верује у ваше добре на-
мереижељудапомогнете
Ручне лупе Браил ознаке или софтвери типа читач ек-
рана примери су јефтиније и скупе технологије за при-
лагођавање
Када описујете дневне обавезе будите конкретни и ја-
сни

Датотеке идуовде
Датотеке иду на врх полице у орману за

картотеке лево од вашег стола

- Помозите особи да се упозна са својим радним окру-
жењем Опишите или укажите на локације тоалета
воде излаза итд Такође упозорите на опасности у
канцеларији као што су регистратори на поду столо-
виилидруга опрема
Питајте особу како жели да обрађује редовне писмене
материјале Будите спремнида прочитате информаци-
је ако особа кажеда јој треба читач

Прилагодите распоред рада како би се омогућило бо-
ловање
Поједноставите задатак изменом поступка или допус-
тите додатно време које је потребно да би особа нау-
чилапроцедуреипоступке
Научите особу сложеним задацима корак по корак На-
правите и писано упутство да би особа могла да се по-
дсети када је то потребно
Направите и контролну листу чек листу као помоћ
особи да се сети шта треба урадити и којим редом
Користити календар за приказивање датума и динами-
ке
- Поставите преградне зидове око радног места да би се
ометање свелонанајмањумеру

- Табле за комуникацију или говорни додаци и опрема
за гласовну комуникацију спадају у примере опреме
која помаже у комуникацији особама које имају про-
блему говоруили сунеме.
- Ако је потребно, користити е-пошту или друге облике
писане комуникације како бисте унапредили начин
комуникације.

Пример

Неприкладно
Прикладно

:
:

.

.

Како комуницирати
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„Добрим васпитањем“ до бољег друштва

Е
угеника је била врло популарна почетком
, иако су њени почеци забележени раније. За

говорници еугенике биле су многе познате лич
ности: Леонард Дарвин, син Чарлса Дарвина, Винстон
Черчил, који је иначе био и почасни председник Еу
геничког друштва,АлександарБел, итд.

Појам је увео антропологФренсис Гелтон,
блиски рођак Чарлса Дарвина, одређујући еугенику као
науку о „добромваспитању .Оно се састојало, поњего
вом схватању, у поспешивању рађања здравих путем
раног закључивања брака и спречавања размножавања
болесних. Сврха таквог васпитања била је у дугороч
номпобољшавањунаследних способности становниш
тваи смањењунаследноусловљенихболести.

Један он најранијих пропагандиста еугенике био је
Александар Бел, који се крајем бавио испити
вањем глувоће. Своје махом погрешне научне закључке
претворио је у став о потреби забране брака глувоне
мима и строгој еугеничкој контроли усељеника у Аме
рику, као и у став о могућности настанка глуве људске
расе. Без свог знања и пристанка многи глуви људи у
Америци стерилисани су због прихваћености његових
ставова. Ширење таквих схватања довело је до тога да
се у појединим америчким државама доносе закони о
забрани брака епилептичарима, слабоумнима и душе
вно слабима. Американци су у томе ишли толико дале
ко да су и година прошлог века организо
вали такмичења под именом „Фитер фамилиес конте
ст“. На њима су могле да учествују само „јаке породи
це“ са најмањим психичким ифизичким поремећајима,
и са недирнутим пореклом. Победници су добијали ме
даљуиизјављивали:

Од самог оснивања еугеника је била контроверза за се
бе.Кроз различите видове постала јемоћнооружје у де
популацији непожељних и мање вредних раса, слојева
и неподобних карактера, укључујући и оне који су мен
тално, здравствено неодговарајући за друштво тог до
ба. Најгоре од свега јесте што су разноразне елитисти
чке групације и десничарски покрети прихватили еуге
нику у негативнијем смислу, сматрајући како могу кон

20. ве-
ка -

-

-

1883. године

“ -

-
-

19. века -

-
-

-
-

20-тих 30-тих -
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

„Да, ја имам добро наслеђе.“

тролисати популацију према својој вољи. Ту је најриго
рознија била нацистичка Немачка. На несрећу такви
трендови се осећају и у модерном свету, много после
нацистичкеНемачке

Најпознатији случај насилне стерилизације и негатив
не еугенике догодио се током година у Перуу,
када је насилно и без знања стерилисано више од

из доњихи средњих слојева друштва, како
би се наталитет смањио и поправила економска ситуа
ција државе.

Еугеника се у нацистичкој Немачкој практиковала као
социјална политика, у нади да ће се поправити аријев
ска раса и да се смањи број оних који не спадају у идеа
лизован приказ. Требало је да се створи животни прос
тор за ту расу. Нацисти су тако почели да убијају и про
терују у концентрационе логоре криминалце, дисиден
те, политичке неистомишљенике, хомосексуалце и би
сексуалце, ментално и физички хендикепиране, као и
оне које су сматрали инфериорним расама Јевреје,
СловенеиРоме.

написао је Хитлер у својој књизи
„М инКампф

Такође се спомињеиХитлеров декрет под називом „До
бротворна фондација за лековиту и институционалну
заштиту“ из . Иза тог имена крију се и мно
ге злочиначке намере, од којих је једна отворен позив за
„ин витро“ медицинска и војна испитивања намање по
добнима и непожељнима. Декрет је првобитно требало
да оствари Хитлеров лични доктор Карл Брандт са ле

-

.

-
90-тих

300.000жена
-

-
-
-
-
-
-

–

a “.

-

1939. године -

-

-

Нацистичка Немачка

„Борба за опстанак оставља за собом оно слабо и бо
лесно, док борбамеђумушкарцима за поседовањежена
даје јачему право, или барем могућност да прошири
своју врсту. И та борба је средство унапређења здрав
ља и отпорности врсте. Стога је борба један од узрока
развоја према вишем квалитетуживота... Државамо
ра објаснити да су неспособни за рађање сви они који
имају неку видљиву наследну болест или су њезини но
ситељи, стога морамо прихватити мере да се такви
људи стерилизују“,

-

-

-

-
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карима који ће „хумано“ урадити еутаназију и стерили
зацију нанеподобнима.

Вођени Хитлеровом идејом и залуђеношћу планом ст
варања чисте расе, нацисти су извршили стерилизацију
више од без њиховог пристанка, на нај
нехуманији начин и у најнехуманијим условима, док је
најмање . Ти подаци односе се на
периоддората.

После та операција, као и све друге пове
зане са логорима смрти, прешла је у директну надлеж
ност СС-а унутар декрета о „Коначном решењу“, плану
о потпуној елиминацији свих оних који нису одговара
ли државној политици и законима о расној чистоћи. На
цистичкаНемачка ишла је толико далеко да је за еутана
зију означила особе које су имале епилепсију и шизо
френију. Све оно што је почело законом о стерилизаци
ји малоумних и физички хендикепираних људи, који је
на снагу ступио , претворило се у ужас.

УНемачкој и Аустрији само еутаназирано
је , док је недавно откривено да је још

у плинским коморама на основу исте
еугеничке расне чистоће. Скончали су своје животе за
једно с милионимаљуди коју су на основу других наци
стичких закона одведени у концентрационе логоре на
цистичкеНемачке. Колико јељудимучено и убијено јер
нису ималипсихичке ифизичке одлике, и нисуфизички
личили „узвишеном расном бићу“ које је пропагирала
државна еугеника, остаје питање.

Док је у Немачкој после године еугеничка пракса
прекинута, у САД-у практикована је све до

стерилизације уСАД-у усмеравани су на болесне
и ометене, касније на криминалце и претежно на црнце
(Афроамериканце). Присилне стерилизације у тој зем
љи одигравале су се у периоду од .
Стерилизације су биле део еугеничких програма које је
држава одобрила. Званичници су тврдили да су наме
њени „стварању бољег друштва“ на тај начин што су
омогућавали уклањање репродуктивне способности
код криминалаца и код особа које су патиле од мента
лних поремећаја. Више од стерилизовано је
у Северној Каролини током тог периода. Истовремено
је на државном нивоу стерилизовано око .
Од свих случајева стерилизације у Северној Каролини

одиграло се наконДругог светског рата.

У извештају Асошијетед преса о еугеници у САД-у пи
ше:

Асошијетед прес тврди да је практиковање еугенике на
тлуСАД-а било уобичајено у том периоду. Комисија ко
ја је основана са циљем да проучи проблем присилне
стерилизације донела је одлуку да држава Северна Ка
ролина треба да исплати свакој особи ко
ја је на њеној територији била стерилизована против

-

-

400.000 људи -

70.000 еутаназирано

1940. године -
-

-
-
-
-
-

1933. године

1941. године
275.000 људи

200.000 убијено
-
-
-

1945.
1974. Про-

грами

-
1929. до 1974. године

-

-
7.600 особа

60.000 особа

70 одсто

-

-

-
50.000 долара -

Случај Северне Каролине

„Еугенички програм у Северној Каролини посебно
се издваја јер је стерилизација под његовим окриљем
вршена још снажније у тој држави након Другог све
тског рата, упркостомешто је била позната веза која
је постојала између еугенике и нацистичке Немачке.“

-

своје воље. На тај начин Северна Каролина постала је
прва савезна држава која је пристала да исплати надо
кнаду особама које су постале жртве еугенике, која је
некад представљала уобичајену праксу на пољу јавног
здравља.

Гувернери Вирџиније и Орегона упутили
су извињење жртвама стерилизације из еугеничких
разлога.

По узору на Америку између два светска рата у многим
земљама Европе развија се еугеничка политика сте
рилизације као облик "социјалистичке еугенике", "ка
толичке еугенике" и "народне расне хигијене“. У скан
динавским земљама после смањен је
програм стерилизације, али су закони о стерилизацији
укинути тек у периоду између . И у
СовјетскомСавезу идеја „бољшевичке еугенике“ имала
је кратак век година прошлог века, пошто ју је
Стаљин одбацио, док се у западним земљама озбиљно
радилона одгајању „вишевредних“потомака.

Бивша Чехословачка почела је стерилизацију ромских
жена , и на стерилизацију су их мамили
социјалном помоћи и другим наградама државе. Ти
случајеви наставили су се све до , када је
Отакар Мотеј објавио на десетине случајева стерили
зације, након чега су се осудили многи социјални и зд
равствени радници који су иницирали државну стери
лизацију. Аустралија је све до масовно
практиковала стерилизацију ментално заосталих. Ту
праксу примењивала је у већој мери на аутохтоном ста
новништву почетком . Отимали су децу од до
мородаца, и предавали их на бригу белцима како би
уништили њихову културу. Данас Аустралија приме
њује ту праксу у случајевима крајње ментално оштеће
них особа, а обавезни су абортуси када се испостави да
јефетусфизичкинедовољноразвијен

Јапан је од дозвољавао сегрегаци
ју пацијената у психијатријским болницама. Најгори
случајеви дешавали су се у доба колонизације Кореје у
којој је успостављен закон за превенцију куге. Године

је направио Национални закон о еугеници
који је до присилну стерилизацију

. Ту није није крај, јер је донесен за
кон о Заштити еугенике, којим се сви криминалци с
„генетичким предиспозицијама да почине криминал“ и
пацијенти с генетичким болестима, као што су далто
низам, хемофилија, албинизам и ментални поремећаји
као што су шизофренија, манична депресија и епилеп
сија, морају стерилисати. Том закону дода
те сументалне болести

Кина је стерилизацијом желела да ојача политику јед
ног детета по породици.Ипак то није озакоњено иако се
спроводи, а неки владини чиновници завршили су у
затвору због присилне стерилизације. Најпознатији је
случај када је Амнести Интернатионал оптужио власти
Пунинга да присиљавају људе на стерилизацију. То су
чинили тако што су затварали старије укућане док се
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Европа, Аустралија и Азија
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млађичлановипородиценеподвргну стерилизацији.

Једна од најмоћнијих еугеничких организација данас је
Међународна федерација за планирано родитељство.
Основана је уАмерицииприсутна је у ско
ро свим државама на свету. Оснивач и идеолог органи
зације била је Маргарет Сангер, по занимању лекар. За
њу је примена еугенетике била систематско елиминиса
ње људи за које је она сматрала да представљају мање
вредне, са циљем стварања расе супер интелектуалаца.
Њена најпопуларнија реченица била је: „Циљ контроле
рађања је стварањеСупермена.“

Ментално болесне девојке и жене биле су присилно
стерилизоване у аустријским домовима здравља још од

. Дечји психијатар Ернст Бергер рекао је да
су хируршки захвати стерилизације најчешће евиден
тирани као „операције слепог црева“. За обављање опе
рације било је потребно да родитељи дају свој приста
нак, често под притиском лекара. Стерилизација је пос
тала један од услова за прихватање у домове за ментал
но заостале особе.

1916. године -
-

-

2001. године
-
-
-
-
-

Медицински скандал у Аустрији

Случај Кери Бак

Утицај Биндинга и Хохеа

Америци се година прошлог века десио инци
дент у којем је Кери Бак, ментално заосталој девојци,
суд одредио да буде подвргнута стерилизацији, или да
се пријави у институцију за ментално оболеле. Пошто
су јој и мајка и бака такође биле ментално заостале,
судија Оливер Холмс је током пресуде изјавио: „Три
генерације имбецила су довољне“, и самим тим донео
пресуду Кери је потомстерилизована.

Снажан подстицај еугеничком концепту у Америци и
Европи дала је књига Карла Биндинга и Алфреда Хохеа
„Ослобађање путем уништавања живота који није вре
данживљења“, објављена .Следеће године
организован је Интернационални конгрес еугеничара,
који је поставио циљ да се доносу закони о спречавању
ширења „дефектне расе“.

30-тих -

-
1920. године

-

аутор Дуња Гирић. Извор сајт Дневни актер

Ј
еднојајчаним близанцима Белгије, који су
затражили еутаназију пошто су сазнали да ће обо
јица ослепети и да више никада неће видети један

другог, лекари су окончали живот убриз
гавшиимсмртоноснуињекцију

Близанци, чија имена нису наведена иако су објављене
њихове фотографије, рођени су глуви и цео живот су
живели заједноирадили су као обућари

Када се еутаназија и одобри, реч је о пацијентима који
трпе неподношљиве болове, али ниједан од двојице бр
аће није имао такве болове, нити је био неизлечиво бо
лестан.Ипак, одлучили су да превремено прекину своје
животе јер, како су истакли, нису могли да поднесу чи
њеницу да ће због болести обојица ослепети и да више
нећемоћида виде једандруог

Године Белгији је забележено еу
таназије, тада око један одсто смртних случајева у тој
земљи.

Дејвид Дифур, лекар Универзитетске болнице у Бри
селу, који је надгледао еутаназију, изјавио је у белгиј
ској информативној емисији на програму РТЛ да су
близанци “потпуно свесно” донели одлуку. Он је додао
да су били “веома срећни”ида су осетили “олакшање”

(45) из
-

14. децембра -
.

.

-
-

-

.

2011. у 1.133 случаја -

-
-

.

“Водили сужив разговор уз шољицу кафе и све је добро
прошло. Растанак од родитеља и брата протекао је

Глува браћа еутанизовани на свој захтев
када су сазнали да ће обојица ослепети

лепо и у смиреном расположењу. На крају су махнули
руком и издахнули

извор Блиц

”, описао је лекар одлазак двојице
браће

Белгија је друга земља на свету после Холандије која је
еутаназију. Иако се по белгијском

закону еутаназија и даље сматра убиством, она не под
леже кривичном гоњењу и није кажњива уколико лекар
испуниодређене законске услове

Осиму ове две земље, еутаназија је легализована уЛук
сембургу, Швајцарској и америчким савезним држава
маОрегон,ВашингтониМонтана

.

2002. легализовала
-

.

-
-

.

:
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XIXПогледи у веку на слепило и глувоћу
и њихова рефлексија

на аутора романа Џејн Ејр Шарлоту Бронте„ “,

„Вестминстер преглед“ пружа увид на то како се среди
ном деветнаестог века у Великој Британији гледало на
слепило, глувоћу и немост, захваљујући чланку који се
појавио , само две године пре него што је
ШарлотаБронте објавила своју „ЏејнЕјр“

Потоња анализа чланка омогућава разумевање Бронти
ног избора даРочестера „ослепи“на крају романа

Учланку, аутор упоређује стање слепила са стањем глу
воће, стално тврдећи како обољење од нечег прошлог и
бившег је далеко лакше и боље од истог, али које кас
није уследи. Под претпоставком да је Бронте желела да
Рочестера лиши једног од основних чула, тако да би
што више зависио од Џејн (и тиме дала свој допринос
оснаживању жена), чланак појашњава зашто је пре иза
брала да га „ослепи“ неголи да га „оглуви“. Као прво,
чланак наводи следеће закључке до којих је један лекар
дошао после „рада са глувонемим“:

Аутор касније пише

Аутор наводи да су се, ни мање ни више, глувонеми у
почетку сводили на ниво животиња , да су чак били
лишени „људског достојанства“, и да се ти и такви ста
вови нису радикалније мењали за извесни дужи време
нски период. У ствари, све до средине века, глу
вима са урођеном глувоћом није довољавано да „насле
ђују имовину, да се удају и жене, да се образују, да до
бију адекватан посао, речју била су им ускраћена осно
внаљудска права“ (Сакс). Отуда Бронте сигурно никада
не би ставила господина Рочестера у стање глувоће, на
шта је друштво тог времена гледало са толиком негати
вношћу
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„Поређење је у
великој мери у корист слепих, који користећи се својим
језиком несметано ступа у социјалне контакте са дру
гима са свим својим осећањима и схватањима, док се
несрећна глувонема јединка тешко може сматрати
рационалним бићем“

Читање, писање, рачунање и многе физичке послове
успешно су савладили бројни појединци, који би иначе,
да то нису постигли, због свог сиромашног порекла за
сигурно постали скитнице, просјаци или лумпер проле
тери. Далеко тежи задатак био је да се одигне глува и
нема особа са свог елементарног, животињског нивоа,
јер да се оставила да тавори на маргинама друштва,
било би за сваку осуду. Али докле постоји живот, има и
наде: тако је неколико племенитих и несебичних људи,
који су своје животе посветили остварењу једног једи
ног циља, успело у изналажењу средстава за подизање
достојанства ове несрећне групе људи, пре свега захва
љујући осмишљавању и извођењу и развијању мукотрп
ног, дугог и перманентног процеса њихове едукације
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Такво неразумевање глувих је било због њиховог инте-
лектуалног инвалидитета без средстав комуникације.
Оснивањешкола за глуве је било тек у повоју, будући да
је било приближнонегде око петсто педесет наставника
за глуве широм света двадесет три године касније, тач-
није ). Сходно томе, многи глуви људи нису
имали приступ школовању и зато нису могли да науче
да говоре (отуда термин „глуви и неми“) или да комуни-
цирају уз помоћ знаковног језика. У чланку се размат-
рају последице ове ускраћености и немогућности, па
тако у следећемпасусу стоји

Али када ми размишљамо о томе да су глуви одсечени
од комуникације са другима, од извора скоро свега што
јемудрои добро да су они обавезно неми као и глуви, и
да нису у могућности да разумеју писани језик, без ду-
гих и болних напора, јер је он уствари копија гласова и
звукова ... све због недостатка језика, и то из најчешћих
извора знања, ни не чуди онда зашто одрасла глувонема
особа у нормалним околностима остаје интелектуално
на стадијуму детињства, а за то време њен брат који је
слеппостижементалниразвој допропорција човека.

1869. (Сакс
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Аутор, такође, говори о супериорности слепих над глу-
вима, чији разлози лежеу комуникцијскимодносима

Џејнина и Рочестерова љубав се заснива на речима које
они размењују Притом како се наводи у чланку, Роче-
стер је у стању да више цени и поштује језик који у ра-
зговору дели са Џејн, јер његово слепило му пружа мо-
гућност да се у потпуности више концентрише на речи,
које ничим не ометају са стране његове визије. Штави-
ше можда се Бронте такође руководила чињеницом да
је слепило повезано са поезијом када је одлучила да
њен јунакРочестер ослепи. Можда је Рочестеру управо
то слепило уздиглоњегов језикнапоетскиниво.Можда
је, такође, Рочестер израстао у већег хероја у очима де-
ветнаестовековног читаоца, ако је читалац признао
своју очигледну везу са Хомером и Милтоном „два
највећа песника“ („Изгубљена чула“), који је такође
постао слепна крају свогживота

Сходно томе, Рочестеру је слепило служило у двостру-
ке сврхе: да изоштри своје језичке способности и да му
дозволи да се приближиЏејн, како би било које две осо-
бе, независно једна од друге могла да постане. Бронте
илуструје ову другунаменуу следећемпасусу

Господин Рочестер је наставио да слепи у прве две го-
дине нашег дружења: можда је то околност која је учи-
нила да семи зближимо да постанемо толико блиски да
сам просто постала његова визија као што сам и даље
његова десна рука. Буквално, била сам (што је често
имао обичај да ме зове) зеница ока његовога. Он је
видео природу - он је читао књиге преко мене и никада
ме не би уморило то приближавање његовом изгубље-
ном чулу свих ефеката са терена са дрвећа из града
крај река са облака свих предела пред нама и времена
око нас свих импресија потакнутих звуком на његове
уши, пошта светлост више није могло да стави печат на
његове очи. Никада ме није уморало читање за њега,
никада ми није било тешко да га поведем куд год поже-
ли да иде, речју, да урадим за њега све оношто је он сам
желео да уради Било ми је задовољство чинећи му све
те услуге оне су ми просто пријале а и већину их је он
тражио, и иако тужан, без имало бола и стида, без злобе
инервозе
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“Једна од најупадљивијих разлика између слепих и глу-
вих је тенденција коју показују слепи, у свим временима,
ка поезији и поетским композицијама, укус, који глуви
никада нису показали. Предивно овладавање језиком,
стечено од стране слепих, истанчаност њиховог чула
слуха, и одсуство узбуђења и дистракција од визуелних
сензација, далеко више иду у прилог ове њихове особе-
ности. Глуви, напротив, не знају да користе језик, без
чула слуха су и са тужним недостатком идеја и емоци-
ја, а поседовање тог, за њих тако узорног органа, очију
омогућава им да савладају своја унутрашња осећања, и
да се усмере на поље визуелних сензација када је реч о за
великом делу њиховог уживања

Aутор: аролин Шарман
(Енглески универзитет Бровн

,

.”

, 1996.)
K

Сулуда школска правила:

Глуви дечак мора
да промени име

Ш
кола захтева од родитеља глувог трогодиш
њег дечака да му промене име јер када се на
знаковном језику изговори дететово име,

оно је истоветно речи оружје

Школа Гренд ајленд” у Небраски има правилник у ко
ме се забрањује да ученици у школу доносе било који
предмет који може да подсећа на оружје. Због тога, уп
рава школе захтева од родитеља глувог трогодишњег
дечака да му промене име, јер се име малог Хантер
Спенсера на знаковном језику каже тако што се гести
кулацијомпокажеоружје

рекла је
његова бакаЏенет

Хантеров отац Брајан каже да се за Хантерово име ко
ристи симбол који је званично регистровани знак зна
ковног језикаЕнглеске

Да би на знаковном језику изговорио своје име, Хантер
пребаци средњи прст преко кажипрста, палац остане
подигнутионда окрене рукунеколикопута

Због тога што положај његове руке тад симболизује
„оружје школа захтева да се малом Хантеру промени
име

Представници школе покушали су да одбране свој став
говорећи да њихов захтев нема везе са правилником о
оружју, већ да једноставно Хантеров „гест“ није прик
ладанда се користи ушколи

Портпаролшколе сматра и саветује да би било боље кад
биХантер своје имепоказивао словопо слово
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„Сви сматрају да је ово апсолутно бесмислено Зна
ковни језик није претња, Хантер није претња“,

. -

http://www.smedia.rs/vesti/vest

СГНСЦГ Поглед на глуве

РЕЧИТОСТ ТИШИНЕ

Тишина је у речима
исказаним гестовима
нашим тајним путевима
до лепоте звучних боја,

до сликовитости геста
којим само ми умемо
наћи лепоту трајања
и лепоту постојања
које други не схватају
па гестове са чудом прате
и не могу да нас схвате!

Славица Вујић
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Спознати себе и представити се свету

О
д уТоронту, највећем граду
Канаде, смештеном на самој обали језера Онтарио
одржана је, осма по реду, међународна конференција

о историји глувих. Тема скупа била је Приче о животу глу+-
вих: биографије и аутобиографије

На горњем спрату хотела Вестин где се заправо и одвијао чи-
тав догађај, одржано је свечано отварање конференције. С ре-
чима топле добродошлице присутнима се први обратио пред-
ставник краљевског британског Комонвелта Елизабете
провинцији Онтарио, лејтенатн-гувенер Дејвид Онли, седећи
у инвалидским колицима. Високи гост је посебно похвалио
организатора конференције Канадско културно друштво гл-
увих, које постоји од и спроводи политику усме-
рену каширокомучешћу глувихудруштвеномживоту

На самом почетку, поздравни говор су одржали: представник
канадских власти Стефен Харпер, провинције Онтарио Дал-
тон Мек Гинти, града Торонта Роб Форд, затим председник
Међународне асоцијације Деф Хистори Интернационал“
(ДХИ) Питер Џексон (Велика Британија), председник Канад-
ског културног друштва глувих Висенте Шов представник
Организационог комитета конференције Клифтон Карбин,
као и два координатора конференције АнитаСмол, задужена
за програм конференције и Џоана Крипс, одговорна за ван-
конференцијске активности

Одмах је било евидентно да је реч о конференцији највећој до-
сад организованој у историји ДХИ. И притом најуспешнијој
Организатори су дали све од себе, пажљиво промисливши о
сваком детаљу. Зналачки су привукли спонзоре и волонтере,
чији допринос је огроман. Целокупни догађај је опслуживала
и читава армија првокласних преводилаца под вођством Де-
бре Расел, у својству председника Међународне асоцијације
преводилаца знаковног језика, лично. По програмској шеми,
на конференција је било више од сесија, семи-
нара, постер-сесија, а емитована су и три документарна фил-
ма.Учешће је узело из :Аустралије, Белги-
је, Канаде, Француске, Немачке, Јапана, Холандије, Пољске
Русије,Шведске,ВеликеБританије иСАД

Сваког дана конференција је започињала наступом једног кљ-
учног говорника

Првог дана то је био знаменити Хери Ленг, бивши професор
рочестерског Националног техничког института за глуве,
аутор девет књига, међу којима је и она под насловом ''Глуви у
науци и уметности: биографски речник'' (објављена
године Његова једночасовна презентација фокусирала се на
објашњавању значења биографског писма и истраживањање-
гове суштине методом рада биографа Велику радозналост су
побудили дати примери попут статуе Абрахама Линколна у
Вашингтону Ради се о томе да конфигурацију прстијуњегове
шаке, која се налази на наслону столице поједини тумаче као
дактилеме А и Л (почетна слова председниковог имена и
презимена Ако узмемо у обзир да аутор тог дела скулптор
Данијел ЧестерФренч извајао композицију ''ТомасХопкинс
Галодет и Елис'' која се налази у дворишту галодетског униве-
рзитета, онда се такав закључак лако може извести као осно-
ван и тачан. Али, нажалост, за то још увек не постоје никакви
опипљивији докази

Потом је отворена пленарна сесија Историја поезије и исто-
рија крозфотографије

24. до 28. јула 2012. године
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Дру Робарџ, техничарНационалног музеја америчке историје
Смитсоновог института (Вашингтон), демонстрирао је како
се на основу истраживања рада тројице пионира америчке
фотографије - Теофилда Д'Естрелиа, Роналда Дагласа и Але-
ксандра Пача може извести закључак да је реч о глувим љу-
дима,што се не бимогло рећина основунекихдругихизвора

Сузи Џим и Џули Шатоверт, млади истраживачи из Монтре-
ала, скицирале су обрисе анализе стилова поезије на знаков-
ном језику од доданашњег дана

Аустралијанке Мелиса Андерсон и Бренда Карти дале су ве-
ома занимљив прилог о Космополитском коресподентском
клубу Наиме, године глувој активисткињи зе-
леног континента ЏејзиМур синула је идеја о глобалној
преписци са глувима широм света Написала је писмо о жи-
воту глувих у својој земљи и послал га другарици из Европе.
Ова је то исто учинила придодајући своје писмо Џејузином и
адресујући их свом пријатељу и тако се ланчани низ вртео не-
колико кругова, да би се све на крају вратило у Аустралију. Ту
је било писама и исповести глувих разаслатих из неколико ев-
ропских земаља, Аустралије, САД (између осталих и скул-
птора Дагласа Тилдена) и Канаде, с тим што су њих већину,
како су приметиле уводничарке, саставиле жене, поласкане
идејомо свомправунаизбор

За време подуже паузе за ручак, било је могуће посетити пос-
тер-сесију и поставити питања ауторима постер-изложби
ДоротиШоу: глува активисткињаи списатељица (Патрици-
ја Левицки-Греј и Дарлен Торнтон Аустралија) и Елис Теј-
лорТери: глуважена адвокат (КетиМортон САД

После ручка, велика сала је подељена на два дела да би уњима
готово истовремено своја предавања одржали експерти из Ја-
пана и САД. Семори Акио, специјалиста молекуларне биоло-
гије и потпредседник Јапанске асоцијације истраживача зна-
ковног језика, говорио је о Матсумуре Сејичиро, првом у Ја-
пану глувом директору школе за глуве и слепе. Аркадиј Бело-
зовски предавач знаковног језика и културе глувих Универ-
зитета Браун у граду Провиденси (Рој Ајленд), наступио је са
рефератом “Велика октобарска револуција: Неиспричане
биографије глувих хероја”, припремљеним на основу матери-
јала сарадника часописа ВЕС Марије Јевсејеве и Виктора
Паљениа

Потом је наглува Канађанка Кетри Макинон, режисер и про-
дуцент, оснивачТоронтскогмеђународногфестивала уметно-
сти ифилма глувих, представила документарнифилм Анина
борба у тишини .ХоланђанинТомЛинсен је снимиоинтервју
са наглувомАном ванДам, која је у заједно са чују-
ћом сестром прошла све кругове пакла уОсвенциму и прежи-
вела. Овај филм је телевизијски емитован у Холандији и Бел-
гији. По завршетку филмске пројекције, на великом екрану се
појавио Том Линсен лично, који је седећи код куће у Амстер-
даму, одговараонапитањапосетилаца у сали

У вечерњим сатима је за све учеснике конференције органи-
зован краћи излет до галерије уметностиОнтарио За почетак
разгледања узета су три рада глуве канадске уметнице, побор-
нице импресионизма, Хелене Галојев Макникол (1879-1915).
Сликарство је студирала најпре уМонтреалу, а затимуЛондо-
ну. Била је члан Краљевског друштва британских уметника и
Краљевске канадске академије уметности. Прерано премину-
лу, у 36. години живота, ХеленуМакникол критичари сматра-
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ју једним од најоригиналнијих уметника које је Канада икада
имала.

Други дан конференције започет је наступом кључног го-
ворника – Ули Бел Торин. Бивша учитељица, ова насмејана
Швеђанка у поодмаклим годинама, седећи у инвалидским ко-
лицима, презентовала је својих шест аутобиографских књи-
га, написаних на основу свог животног искуства, у којима је
разматрала разне аспектеживота заједнице глувих.

У пленарној сесији, Американац ТониЛ.Мекгрегор, један од
активиста уметничког правца Де'ВИА (визуелна уметност
глувих), причао је о огранку тог правца – насталомна спојиш-
ту културе глувих и културе Индијанаца америчког Југоза-
пада. Будући да у себи има већу примесу индијанске крви,
Мекгрегор је у томпроцесу узео активно учешће.Овај доктор
из области специјалног образовања, професор у Сан Анто-
ниу, претпоставља да приликом активног стваралачког учеш-
ћа глувих уметника у покрету Де'ВИА могу настати правци
који се могу класификовати као мултикултурални Де'ВИА
правци (настали на спојишту културе глувих и других култу-
ра, јеврејске, на пример).

Трио говорника - Вероника Бикле (активисткињаАсоцијаци-
је глувих Онтарио), Боб Пољ (професор на катедри за амери-
чки знаковни језик наКолеџуХарпер уПалатини, државаИл-
иноис) и Џенифер Пољ (адвокат и бивши извршни директор
Асоцијације глувих Онтарио) - тренутно су заузети пројек-
том писања сценарија за филм о глувима са острва Мартаз
Вињард, које се налази недалеко од обале државе Масачу-
сетс. На том рибарском острву још пре више од 200 година,
због блиско-крвносрдоничких склопљених бракова, настала
је неуобичајено велика групацијаљуди, лишенихчула слуха.
Након краће паузе, уследио је рефера „Блокада Лењинграда и
њен утицај наживот глувих“ у изведбиВиктораПаљениа, бу-
дући да је аутор приказа Татјана Давиденко била спречена да
допутује уТоронто.Приказ говори о трагичној судбинипоро-
дице њене мајке - Екатарини Лепешкиној, која је правим чу-
дом преживела блокаду Лењинграда и из њега, заједно са
другим глувима из града, отправљена лађом наЛадошко језе-
ро. Историја глувих Лењинграђана и упечатљиве фотографи-
је никога нису оставилиравнодушним.

За време великог предаха,ХелмутФогел, председникДрушт-
ва културе и историје глувих из града Франкфурта на Мајни,
дао је портретВилиаБалиера, који је председаваоАсоцијаци-
јом глувих Немачке од 1919. до 1933. године. Балиер је аутор
40-минутног документарног филма о глувима „Људи, лише-
ниправа“ (1932).

На другој постер сесији - о Самјуелу Томасу Грину, првом гл-
увом учитељу у Канади, говорио је Клифтон Карбин, аутор
фундаменталне књиге „Наслеђе глувихКанаде“.

После ручка су истовремено у двема одвојеним секцијама на-
ступали Американци. У првој је Њуби Елај из Филаделфије
говорио о судбини припадника јапанског покрета Ханахи Та-
кагиХолмза, који је за време рата прошао кроз два концентра-
циона логора. У другој су истраживач живота и дела Лорана
Клерка, Алберк Хлибок и асистент професора Националног
техничког института за глуве у Рочестеру Кристофер Курц,
користећи се постмодернистичким приступом према исто-
ријским изворима, дали нову интерпретацију неких момена-
та из живота Лорана Клерка. Сачувани су записи пионира об-
разовања глувих у САД, из којих се види да је он имао унут-
рашње немире и конфликте, карактеристичне за човека који
„висиизмеђудва света – глувихичујућих“.

Даље, Аманда Ричер, у 2011. години проглашена за најбољег
канадског режисера на Међународном фестивалу филмова
глувих у Торонту, представила је документарни филм Фран-

-

цузаОливераШетрита (професионални комичарМеђународ-
ног визуелног театра, режисер) „Способност проницања у
драмској уметности“, посвећеномЖинет Бекон, глувој Фран-
цускињи, која се родила 1919. године и основала прву групу
глувихиграча народнихигара.

Увече је приказан титлованфилм „Бели кловн, снимљен 1981.
године.

Потом су сви посетили Културни центар глувих, где је била
постављена изложба слика емигранткиње из Ирана Мариам
Хафизиарад.

Трећег дана главни реферат је поднео Питер Џексон, аутор
књиге о историји глувих Велике Британије, човек који је дуги
низ година радио на Универезитету Дарем и Градском колеџу
Манчестера.

Пленарна сесија је била посвећена архивском раду. Марк -
Андре Берње, иначе веб мајстор ове конференције, надахнуто
је говорио о новим начинима чувања и дистрибуције доку-
мената, који су продукти нових технологија. Амерички биб-
лиотекари, Дијана Мур (Библиотека Галодета) и Џон Натан
(Библиотека Националног техничког института за глуве у
Рочестеру) своју презентацију су назвали „Изазови веб скла-
диштења: помоћ истраживачима по библиотекама и архива-
ма“.

Удругој половини сале,АмериканкаКимА.Силва је одржала
предавање о увлачењу америчке школе за глуве из Хартфорда
у збивања везана за Амистад (сензационални подухват одбег-
лих робова -Африканаца који су 1839. године диглипобунуна
шпанскомбродуАмистади уместо уАфрику, стигли уАмери-
ку, где су их након судског процеса предВрховним судомСАД
ослободили. Деведесетих година прошлог века на ту тему
СтивенСпилберг је снимиоистоименифилм.)

Током паузе, у оквиру своје постер презентације посвећене
Флечеру Буту, лидеру друштва глувихСиднеја и борцу за пра-
ва глувих (крај XIX века - 1930. година), дежурале су Аустра-
лијанкеДарленТорнтониСјузанМакреди.

Томаш Свидерски, историчар из Варшаве, сачинио је биогра-
фију Јозефа Роговског, једног од лидера друштва глувих По-
љске.

Лектор Универзитета града Орема (држава Јута) Џенели Лег,
говорио је о полемици која се води између припадника Цркве
Св. Ана за глуве у Њујорку и чујућих верника при Цркви Св.
Матеје. Борбу глувих за својом аутономијом подржали су не
само Едвин Хадсон, уредник часописа „Глувонеми“, него и
тамошњичујућидуховникЏонКомер.

Приказан је и трећи документарни филм. Филмски критичар
Мајкл Т. Кајр саУниверзитета Рајерсон (Торонто) представио
је белгијски филм „Спознаја глувих у историјској перспекти-
ви“ - о глувима из Фландрије, њиховим искуствима, клубови-
ма, активистима, спортским величинама, улози монаха у об-
разовању глувих ...

У преподневним сатима 28. јула одржан је састанак чланова
ДХИ. Разматране су измене и допуне Статута, Питер Џексон
је изабран за председника за мандатни период до 2018. годи-
не, а за потпредседника Хелмут Фогел. Делимично је и об-
новљен саставБироа.

Одлучено је да се следећа конференција одржи 2015. године у
Единбургу, Шкотска, са основном темом: „Спортско наслеђе
глувих“.

Место одржавања конференције 2018. биће Сиднеј, Аустра-
лија.

Виктор Паљени „ВЕС“ 8-2012
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Глуви у неоропству у Америци

Не дајте паре глувим трговцима и просјацима. Чак ни ако заистажелите да учините тумилостивумаленкост. Чак ни
ако вас јењихов апел за помоћ дубоко у срцу дирнуо Из једног јединог разлога само они су робови илегални ими
гранти које експлоатишу Краљевипросјака терминкојег су првобитно сковали глувилидериураном

. - -
“ ” - 20. веку.

-

Историјска позадина

Период модерног ропства глувих

Током тих и тих година заједница глувих
је водила агресивну кампању против „краљева просја
ка који су искориштавали необразоване младе глуве
мушкарце и жене. Глуви лидери су их сматрали глав
ним кривцима за то, шта више били су убеђени да су
они главне коловође читавих ланаца просјачења у који
ма се на разне начине експлоатишу млади глуви муш
карци и жене који немају баш много развијене интелек
туалне, образовне и стручне способности и нису особе
од интегритета Краљеви просјака су веровали да су за
служни за све што су та лица путем трговине и просја
чења зарађивали, па су им одузимали чак
што су ови стицали и при том су их пуштали даживе на
местимабез елементарнихуслова заживот, да раде пре
ковремено а често су их тукли и иживљавали се над
њима

Глуви лидери су се обраћали надлежнима у ФБИ и по
реској управи директно оптужујући „краљеве просја
ка и поименце наводећи сва кривична дела која чине
међу којима су изразити били пореске утаје и кријумча
рење и трговина младим женама у неморалне сврхе,
што представља кршење Ман закона Та кампања про
тив глувог неоропства је заправо била наставак већ ра
није вођене током прве половине против прева
ранта који су уствари били чујуће особе а претварале
су се да су глуве.

Те ране кампање против преваран а биле су вођене са
мом потребом за самоодржањем. Глуви су веровали да
су перманентно мала стопа запослености / незапосле
ност и напади на знаковни језик на коме треба базирати
образовне методе, уствари били резултат утиска јавно
сти о глувим особама као класи неспособњаковића, ов
исника о другима. Лидери заједница глувих су били
убеђени да су управо ти преваранти директно одговор
ни за овакавприказ глувих

Кампања против лажних глувих почетком , у ко
мбинацији са кампањом против лажних просјака и тр
говаца средином века изродиле су трајан негативан
став и однос према тој врсти манипулација и носилаца
свих тихнискихпревара доданашњег дана.

Појава модерног ропства глувих лица обелодањена је
када су два глува просјака ушла у полициј

ску станицу у Њујорку и замолила полицију да им по
могне. Они су открили дотад непознат свет подземља у
којимацарују глуви босови који своде поједине глуве на
ниво обичног робља. Отворено и сликовито су причали
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о сценама готово редовног малтретирања злоставља
ња премлаћивања, мучења уз помоћ шок метака, сило
вања и експлоатације. Нису смели ићи кући ако не би
„зарадили“ по на дан Дошаваши до тих сазнања,
полиција је упала у двособни стан у Квинсу и у њему
открила х мушкараца, жена и деце за
точенихипретрпаниху јадномипрљавомстању

Ропство глувих је и даље горући проблем у САД СНН
је недавно објавио кратак видео материјал на тему нео
ропства глувих уАмерици у оквиру свог пројекта о сло
бодама. Пројекат на тему слобода је једногодишњи и
усмерен је на проблеме ропства и трговине људима.
Спот је, у ствари, умоногоме ублажио ствари, тако да
представља прилично пречишћену верзију правог ста
ња глувог ропства

Драматични детаљи који откривају још тамније стране
ове појаве откривени су крајем тих када суЊујорк
Тајмс и Лос Анђелес Тајмс објавили серију чланака у
којима су изнели све грозоте које су у глувим неоробо
вима дешавају у Лос Анђелесу, Чикагу, Њујорку, па чак
и мањим градовима попут Санфорда, Јужна Каролина.
Сличне приче такође су објављене и у Западној Европи,
у којима је описана експлоатација илегалних глувих ис
точноевропскихимиграната.

Лако је вероватно да се глуви просјацииназови трговци
могу срестииовихданана улицамамногих градоваши
ром света, само их негде има више, негде мање. Сви они
су свесно, несвеснонечијежртве ипредмет вишеструке
екслопатације и тортуре а присиљени да живе у неху
маним условима Сви они су потпуно обесправљени и
живе у сталном страху.Они су уједноинемоћнида се из
тога извуку, углавном због свог илегалног статуса ими
граната и нису у стању да траже помоћ од надлежних
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законодавних органа. Они су такође суочени и са проб
лемима лингвистичке природе, будући да многима не
достаје знање свог матерњег језика, језика у тој својој
новој земљи а често су и неписмени. Многи живе под
претњом да ће се нанети телесне повреде њиховим нај
милијима уколико покажу непослушност или одбију да
се повинују наређењима својих “газда“

У касним -тим актуелни медији су још увек жиго
сали проблем неоропства глувих, објављивали истини
те приче из њиховог живота, издавали саопштења за ја
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П.С.
Октавијан Робинсон је тренутно докторант на Универ
зитету државе Охајо. Његова докторска дисертација је
усмерена на кампању против глувих преваранта, глу
вих просјака и лажних трговаца, вођеној у Америци у
периоду

-

-

1880-1953.

вност о потреби додатног друштвеног ангажовања на
решавању тог нехуманизма да би временом све полако
спласло и од тада се све углавном свело само на ћутање
и затварање очију пред озбиљноми забрињавајућомпо
јавом.

,

-

A :утор Октавијан Робинсон
Извор часопис Деф политика, Октавијан Робинсон:

Џон ех способни глуви предузетникJ –

У
традиционалној кинеској култури, судбина мн
оге глуве деце може бити трагична, али Џон Јех
и његова млађа сестра Фани су благословени -

они су рођени у породици која их је с посебом пажњом
неговала и подстицала. Ју Јех, грађевински инжењер, и
његова супруга Лин избегли су из Кине 1945. године,
пре него што су комунисти 1949. преузели власт. Џон и
Фани имају тројицу старије браће - Џемса, Џефриа и
Џозефа - од којих ће сви они касније одиграти важне
улоге у каријериЏона, као иФани. Тражећи боље обра
зовне могућности за децу, Јехови су емигрирали из Хо
нг Конга у Бразил, а затим уСАД. Џон иФани су уписа
ли на КДЕС. Џон је почео да учи енглески од нуле. Три
године касније, завршио је школовање заједно са дру
гим18-годишњацима.

На Галодет колеџуЏон је упознао и ожениоМери Гибс,
наставницу. Они имају две ћерке -Меи Линг-Хјуи (глу
ва) и Минг Хјуи-Чунг (која има Даунов синдром) и јед
ног сина -ЏејсонТаи-Веи (глув).

Када је Џон завршио Галодет колеџ 1971. године, ње
гова оригинална амбиција је била да похађа средњу
математичкушколу, али је у њој стално био одбијан. Је
дном су му као разлог навели његов лош енглески, дру
ги пут да је то зато што је глув. Уписао је мастер прог
раминформатике наУниверзитету уМериленду као пр
ви и једини глуви ученик. Он је морао много средства и
времена да потроши на ангажовање преводиоца и прав
љење бележница, и радио је веома напорно. На крају се
сав труд исплатио јер је 1973. стекао диплому магистра
у области компјутерских наука а одмах затим и постао
америчкидржављанин.

Због немогућности да нађе посао Џон се невољно вра
тио на Галодет, где се запослио као компјутерски прог
рамер. Његова браћа су већ увелико напредовала у тој
области, осећајући на својој кожи све благодети проц
вата рачунарске технологије. И Џон је коначно одлучио
да покрене сопствену компанију за развој и продају со
фтвера Замолио је своју браћу за помоћ Након дуже
финансијске борбе Џон је напокон 1979. године успео
да добије мали СБА кредит захваљујући чијим средс
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твима је, у сарадњи са браћом, основао фирму “Инте
грисани микрорачунарски системи са седиштем у Ро
квилу, Мериленд Иако су планирали да се баве искљу
чиво производњомнамало, ипак су већ 1985. морали да
пређу у веће производне погоне. До . ИМС је упо
шљавао више од радника Углавном су пословали
са владиним агенцијама, пословним и међународним
клијентима. ИМС је постао познат по свом комфорном,
инклузивном и разноврсном програмском асортиману
посебно наклоњеном популацији глувих. Иако је сада
био богат Џон је наставио да живи у истом стамбеном
кварту са својим родитељима и браћом Врата његове
канцеларије су била увек отворена за све запослене.

Године С је продат “ЦАЦИИнтернатионалу ,
великој инфо-тех корпорацији. Џон је основао Нацио
нални азијски конгрес глувих, и активно био укључен у
различите пословне подухвате. Он се такође придру
жио иОдбору повереника на Галодет универзитету где
је пуних био први глуви азијско-амерички
члан

Године . он је основао Виабле технологије у сво
јству провајдера за КАРТ (уз помоћ рачунара у реалном
времену транскрипције) услуге за глуве студенте, а

. телекомуникациону компанију Виабле Инк са
“Виабле ВРС“ (видео-релејни сервис за услуге тумаче
ња) и Виабле Визион“ (даунлодабле видеофон сер
вис , да би почетком јануара представио и свој најнови
ји производ ВПАД, први бежични видеофон. Двојица
Џонове браће је такође укључено у “Виабле“, а поред
њих ту су иМеииЏејсон (Минг, живи у близини, и ради
у болници). Уствари, већина запослених у “Виабле“ су
глува и наглува лица, укључујући и неколико сарадника
саГалодет универзитета иНТИД /РИТалумни.

Иако напомиње да глуви Американци азијског порекла
просто у генимаимају тенденцију да буду “традициона
листички“ Џон тврди да ипак види могућност њиховог
“отварања“, па му је уједно просто драго што се њему и
његовој породици указала прилика да учине промене,
што су они то оберучке прихватили и тако се, одричући
се својих ранијих фрустрација, окренули борби за “по
зитивандопринос“.
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Дочек нове и Српске нове године2013.

Г
радска организација глувих Београда организо
вала је у својим просторијама дочек Нове

Преко и гостију дошли су у клубу да друже
ћи се у весељу заједно дочекају Нову . По
обичају више година уназад, врата клуба ,
због малог интересовања била су затворена. Ове године
уз јело, пиће, весеље и добру музику наши чланови су
до раних јутарњих сати остали у клубу, дочекавши Но
ву годину са жељом да буде боља и успешнија од прет
ходне.
Другог дана, односно првог јануара организована је ре
приза дочека на којој је присуствовало више од

ГОГБ-а махоммладих и гостију из других органи
зација глувихСрбије

Клуб пензионера и Омладинска секција ГОГБ заједни
чки су ра организовали дочекПравославне но
ве године. На дочеку је било близу младих
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2013
године.

60 чланова
2013 годину
31. децембра

200 чла
нова ,

.

13. јануа
100 чланова

Чланови ГОГБ на дочеку Нове године

Весеље уз богату трпезу

и старих. У свечано украшеној просторији клуба уз је
ло, пићеибогат програм заиста је било лепои весело.

Пензионери су се побринули да програм протекне у за
бави и весељу, бирао се најлепше украшени сто, орга
низована су квиз и друга такмичења. Највише интере
совања чланови су показали за такмичење у бацању ка
ртонских прстенова нафлаше са пићемна удаљеност од

метар. Сви победници су награђени са по флашом
пића у зависности на које пиће су успели да добаце пр
стен

Програм је употпунила Омладинска секција са својим
забавнимиграмаи такмичењима

Било је доста комичних ситуација и смеха, а то је био
циљ организатора, да уз добру музику, весеље и смех
сви присутни бар ово вече се провеселе и забораве на
суморну свакидашњицу.
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Божана Чанадановић



Светосавски бал

Марина Савић
наша представница
на изборима за глуву мис

Светосавски бал: ревија шешира

П
оустаљеној традицији и ове године у просто
риј ГОГБеограда организован је
традиционалниСветосавскибал.

Да би се разбила монотонија ове године програм је био
богатији и различитији од претходних. Просторија клу
ба свечано је била украшена за ову прилику. Најпре је
потпредседница ГОГБ-а Славенка Јанковић одржала
пригодно предавање о Светом Сави, односно о живот
номпутуиделуРасткаНемањића оддворањеговог оца,
до бекства у Хиландар, замонашење и његовог тамош
њег живота. Уз веродостојне слике на видео биму крат
ко је приказан значај и вредност Светог Саве за српски
народ и историју. По програму приказана је и кратка ре
портажа „Светосавски бал некад и сад“ коју су прип
ремили чланице ГОГБ-а Славенка Јанковић, Божана
Чанадановић иМаја Пићурић. На видео биму су прика
зани балови у Бечу, на царским дворовима у Русији са
раскошним тоалетама, затим балови између два светска
рата. Репортажа је завршена приказом славе организо
ваним у ГОГБ-а и приказ најлепших лепеза и тоалета
које су коришћенена баловима.
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aма 27. јаунара
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Програм се наставио са избором најлепших балских
шешира и шалова у креацији М. Пићурић, Б. Чанада
новић,Д.Маговчевићиосталихчланица

Жири у саставу: Дарко Атанацковић, Катица Војнов и
Предраг Стругар није имао лак посао да би на крају за
најлепшешешире наградио: ДрагануМаговчевић, Сла
вицу Сулејмани, Славицу Ђорђевић, Живадинку Мак
симовићи ЈованкуВукчевић.

У категорији шалова награђени су: Божана Чанадано
вић, Маја Пићурић, Весела Ђорђевић, Драгана Магов
чевић.

Прослава је настављена уз тиху музику, разговоре и ко
ментаре ошеширимаишаловима

Око последњи чланови напустили су клупску
просторију, а организатори одахнули задовољништо су
наставили зацртане активности организације.
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23 часова

Божана Чанадановић

З
аовогодишњуМис Србије у конкуренцији глувих
девојака проглашена је двадесетогодишња Мари
на Савић из Новог Сада и иста ће нас представља

ти на изборима за Мис света и Мис Европе који се одр
жавају у Прагу Чешка Република од до јула
године

Марина је рођена године у Београду Завршила је
редовну основну школу и гимназију друштвени смер у
Инђији У октобру преселила се у Нови Сад где је
уписала Пољопривредни факултет смер Пејзажна ар
хитектура

, 6. 16. 2013.
.
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Есеј о глувоћи

М
узика представља живот Поједини музички
комади могу да опишу прав фиктивн или
апстрактне сцене из скоро свих области људ-

ског искуства или маште То је уосталом и посао музи-
чара да наслика слику која комуницира са публиком на
сцени у оквиру комада којег композитор покушава да
представи а музичари га на инструментима изведу На-
дам се да публика схвата и разуме све оноштожелим да
кажем кроз језик музике и да се у концертној дворани
добро забавља Акопублику само занима како то да глу-
ви музичар може да свира удараљке, тад нисам успела
као музичар Управо из тог разлога, да се не би нашла у
таквој ситуцацији, избегавам се моја глувоћа поми-
ње макар и у једној информацији у оквиру саопштења
за јавност које се измоје канцеларије даје као најавамог
концерта за штампу или промотера истог. Нажалост
моја глувоћа прави добре наслове Научила самоддети-
њства да иако одбијем да разговарам о својој глувоћи за
медије, то ће они сами учинити На неколико стотина
чланака и рецензија написаних о мени сваке године,
што укупно чини њих више хиљада само неколицина
тачно описује моје оштећење слуха Заправо, у више од

података на ту тему је изнето толико нетачности да
изгледа просто немогуће да самуопште успела да будем
музичар

Глувоћа се слабо разуме у целини На пример постоји
заједничка заблуда да глуви људи живе у свету тишине
Да бисмо разумели природу глувоће прво морамо да
разумемоприроду слуха

Слух је у основи специјализовани облик додира Звук је
једноставно вибрирање ваздуха које уво прима и прет-
вара у електричне сигнале који затим одлазе на тумаче-
ње умозак Слух није једини осећај који може то да ура-
ди, тврдим да и додир може то исто да уради. Ако сто-
јите на путу и крај вас прође велики камион да ли сте
чули или пак осетили вибрације Одговор је потврдан
за оба, и једно и друго Ухо за све вибрације са веома ни-
ском фреквенцијом постаје неефикасно па их преузима
тело својим чуломдодира Из неког разлога склони смо
да направимо разлику између чујности звука и осећаја
вибрација у ствари они су једна те иста ствар Заним-
љиво је напоменути да је у италијанском језику ова раз-
лика не постоји Глагол сентире значи чути и исти
глагол у свом рефлексивном облику сентирси значи
осећати. Глувоћа не значи да не можете чути већ само
да нешто није у реду са ушима Чак и неко ко је потпуно
глувидаљеможечути осећати звуке

Ако сви ми можемо осетити вибрације ниске фреквен-
ције, зашто онда не бисмомогли да осетимо и више ви-
брације Моје уверење је да можемо јер како фреквен-
ција добија на висини тако и наше уши постају ефикас-
није да их примају и постају способне за суптилнији
осећај доживљавања вибрација Провела сам у својој
младости доста времена уз помоћ мог школског наста-
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вника перкусионисте Рона Форбса испитујући своје
способности да откријем вибрације Тада бих се стоје-
ћи окренута леђима и с рукама ослоњеним о зид учио-
нице, напрезала да разазнамшта Рон свира на тимпани-
ма тимпани, иначе, производе доста вибрација На
крају сам успела да разликујем грубу игру нота од ми-
лозвучних композиција које бина свом телу осећала као
звуке С тим што сам ниске звуке углавном осећала у
ногама и стопалима, а високе само на посебним мести-
ма, каошто су лице врат и груди

Желим истаћи да ја за сада нисам потпуно глува већ
сам само дубоко глува Дубока глувоћа подразумева
широк спектар симптома мада се обично сматра да она
значи да квалитет чула слуха није довољно добар да би
се могле разлучити изговорене речи од самог звука Без
мешања неког другог звука ја чујем да неко говори али
не могу да разумемшта каже без да учиним додатни на-
пор и читам са усана Умомслучају волумен се смањује
у поређењу са нормалним слухом али још важније је
што је квалитет звука све лошији и лошији На пример
када телефон зазвони увек чујем неку врсту пуцкетања
С тимшто је то својеврстан вид пуцкетања које ме лако
асоцира на телефон тако да знам када телефон зазвони
Ја заправомогу комунициратипреко телефона

До сада имамо слушање звукова и осећање вибрација
Ту је присутан још један тзв елемент у једначини, вид.
Такође можемо видети кретање и вибрирање ствари
Ако видим да бубањ или цимбало вибрирају, или пак
лишћена стаблу лелуја на ветру ондамојмозак подсве-
сно ствара одговарајући звук Често ми неупућени пос-
тављају питање Како можете бити музичар када не
може да чујете шта радите Одговор је наравно да не
могу да будем музичар ако нисам у стању да чујем Још
чешће постављано питање је Како ћете чути оно што
свирате Логичан одговор на ово је како уопште неко
нешто чује Електрични сигнал је генерисан у уву и раз-
ни битови других информације из осталих наших чула
шаљу се у мозак који потом обрађује податке и креира
звучну слику Различити процеси који су укључени у
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Евелин Глен

Прилог разумевању културе глувих
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чујност веома су сложени али то се свима несвесно де-
шава, па смо све ове процесе груписали заједно их на-
зивајући једноставно слушањем Исто важи и за мене
Неки од поступака или изворни подаци могу бити раз-
личити али да би се чуо звук, мора се слушати Немам
вишеидеју о томе какомогу да чујем

Приметићете да одговори све више и више задиру у об-
ласт филозофије Ко може да тврди да две чујуће особе
чују исти звук Дубоко верујем да свака од њих чује
другачије за разлику од оне друге Из разлога што се са
сигурношћу може рећи да је звук по својој суштини је-
динствен и непоновљив и то у оној мери у којој је као
индивиудална слика изграђен у мозгу сваког појединца
понаособ, док по својој спољашности он се готово не
разликује и универзалан је за све Што се мене саме
тичем, признајем да сам боља у неким стварима са мо-
јим слухом од других Јесте да морам да читам са усана
да би разумела говор али моја свест о акустици у кон-
цертној дворани је одлична На пример ја често имам
обичај да кажем да акустику доживљавам као неки де-
бели ваздух који се осећа и као таквог га описујем
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Да резимирамо моја расправа је нешто што смета дру-
гим људима много више него што мени смета Постоји
неколико непријатности али у принципу то не утиче
много на мој живот За мене моја глувоћа није важнија
од тога да сам ја женско са смеђим очима Наравно по-
некад морају да пронађу решења за проблеме везане за
моје уши и музику а они су углавном музичке природе
Већина нас зна врло мало о слушању иако то урадимо
све време Исто тако ја не знаммного о глувоћи мада за
њунисамбашнештопосебно заинтересована Сећам се
да су ме својевремено репортери узнемиравали стал-
ним постављањем питања о мојој глувоћи Рекла сам
им

На овој страници сам покушала да објасним нештошто
сматрам веома тешко објашњивим Тако да ни сама не
зна како радим то што радим Молимо вас уживајте у
мојојмузиции заборавина све остало

Овај есеј је написала Евелин Глен и преузет је са стра-
ницењеног сајта на веб адреси
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Ако желите да знате о глувоћи треба да интер-
вјуишете аудиолог Моја специјалност је музика”.

Плесне технике за глуве и наглуве плесаче

М
ногиљуди имају погрешно схватање да глуви
“чују” по осећају вибрација које допиру са
пода Да ли је и како је то уопште могуће по-

готово кад се зна да се тад особе крећу и скачу и нису у
сталномконтакту са подом?Шта ако подније од дрвета
већ одчврстог бетона

Плесачима на Галодету је потребно много сати увежба-
вања денс техника, све док не развију унутрашњи осе-
ћај за одређену игру Играчи који имају нешто сачува-
ног слуха, у стању су да перцепирају поједине музичке
сигнале који им помажу као орјентир у плесу, али то се
не може уочити одмах на почетку учења одређене коре-
ографије, већ тек након безброј сати вежбавања плес-
них покрета и корака. Да ли ће и у којој мери играч ис-
користити свој преостали слух, то опет зависи од врсте
оштећења његовог односно њеног слуха (да ли је у
питању губитак тонова високе или ниске фреквенције)
али и врсте музике (бас или сопран тоналитети). Зани-
мљиво је да многи глуви плесачи боље могу да разли-
кују бас тонове од сопрана.

Када кореограф ради кореографију плесне тачке за глу-
ве и наглуве играче, он мора стриктно да поведе рачуна
да у њу унесе и оне елементе, који су превасходно визу-
елне природе, а који му могу помоћи да успостави еле-
ментарну нит међусобне комуникације са плесачима
како би сви скупа лакше постигли задати образац ритма
тог новог плеса, а који се остварује кроз унутрашњи ри-
там свих играча понаособ Сем тога, у ситуацијама када
се увежбавају нови плесни кораци, веома захвална је
техника да кореограф одбројавајући даје знак за сваки
корак, слично ономе што се ради у случајевима када су
у питању чујући играчи. Повремено се може користити
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и бубањ за давање тачног ритма одређеног музичког
комада Често глуви плесачи погледом прате кретње
својих колега играча којимогу да чују ипратемузику

Важно је напоменути да Галодет денс компани идаље
раде са или без музике. То је плод заједничког дугого-
дишњег искуства искусних музичара, посебно бубња-
ра, који има високо развијен осећај за тајминг

Укратко, када се ради кореографија за глуве плесаче, на-
јефикаснији метод је комбинована употреба визуелног
метода опажања система високо квалитетног звука и
начина комуникације путем знакова.
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Нова књига о знаковним језицима

К
њига коју су написали Марк Витли извршни
директор Европске уније глувих и Аника Пабш
представља свеобухватну допуну њеног првог

издања, чија ја израда иницирана у Европском парла
менту , а односи се на Европ
ску унију глувих (ЕУД) и конференцију на тему законо
давног признања знаковног језика. Ажурирање исте се
показало као неопходно, обзиром на многе законске
промене настале како на националном тако и на европ
ском нивоу. Најзанимљивије делове из ове књиге пре
носимо у овом чланку који би у неку руку могао послу
жити члановима радне групе који раде на изради Закона
српског знаковног језика.

Први део је готово идентичан и у њему су заступљена
разматрања најновијих правних достигнућа у уређењу
ове области на европском нивоу. Пре свега, Европска
унија глувих је ратификацијом Конвенције Уједињених
нација о правима особа са инвалидитетом (УНЦРПД)
дала већи значај новом издању. Такође, сада су детаљ
није дате и информације о превођењу са и на знаковни
језик у Европи, као и смернице за преводиоце знаков
ног језика. Други део, који се односи на национална за
конодавства, донекле је измењен, обзиром да садржи
нове законе и исправља грешке из првог издања, а сачи
њен је у сарадњи са националним удружењима глувих
(НАДс) и стручним сарадницима из те области у одго
варајућим земљама. Сем тога, евидентан је број земаља
које су дале свој допринос сагледавању ситуације оза
коњења знаковног језика у својој средини, иако се оне
не налазе на списку чланица Европске уније, али овим
настоје да дају више увида у евентуално признавање
или помињање знаковног језика у својим националним
законима.

Ова књига је првенствено усмерена на креаторе поли
тике и невладине организације који у својим земљама
желе да имплементирају и/или лобирају доношење за
кона о знаковном језику, али и на нивоу ЕУ у погледу
примене УНЦРПД и других њој сличних антидискри
минационих законских решења. Истраживачи и студен
ти могу имати подједнаке користи од ове књиге, будући
да иста нуди различите могућности унапређења и заш
тите знаковног језика како у Европи, тако и широм све
та.

Знаковни језици широм света су језици који су кључни
за заједницу глувих и свих оних који себе сматрају сас
тавним делом културе глувих више него особама са ош
тећеним слухом. За кориснике знаковног језика у среди
шту пажње су више лингвистичке карактеристике њи
хове заједнице, него чињеница да они имају одређени
(медицински утврђени) „дефект“

Следеће поглавље има за циљ да да преглед знаковних

19. новембра 2010. године
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1. ЗНАКОВНИЈЕЗИЦИ

језика посматраних као равноправних, природних јези
ка који се међусобно разликују и матерњи су језик глу
вих људи.

Знаковни језици су природни језици који имају своја
језичка својства, укључујући граматичке функције, као
што су фонологија, морфологија и синтакса. Они имају
све квалитете тако карактеристичне и заједничке свим
говорним језицима, што су, уосталом, и научна истра
живања показала још далеке године. (Сток) Од
тада се велики број публикација фокусирало на изуча
вање лингвистике знаковног језика у великом броју ра
зличитих земаља (види, на пример, Бојс Брем
Швајцарску, Сатон-Спенс & Вол Великој Бри
танији, или Лидел САД). У последњих неколи
ко година подједнако и глуви и чујући стручњаци из
дају књиге о граматици знаковних језика на основу пра
ћења система учења говорног језика (види нпр Хереро
Бланко шпански знаковни језик и Папаспироу

.) за немачки знаковни језик

Рана истраживања знаковног језика (нпр. Сток
су усмерена на проналажење заједничких функци

ја између говорних и знаковних језика, не би ли их на
основу тога признали за природне језике. Хокет

утврдио постојање идентификацијских функција,
потребних за дефинисање (говорних) језика и комуни
кацијских система. Према његовом истраживању, само
природни језици поседују свих други комуни
кацијски системи (као они које користе пчеле) могу
имати само одређени број идентификованих обележја.
Хокет је на основу тога закључио да се језици само пре
носе кроз говорно-слушни канал. Ово, наравно, не ва
жи за знаковне језика. Стога је важно обратити пажњу
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на разлике између говора и језика: језик може да се пре
носи помоћу више од једног канала или медија то може
бити путем говора, али и визуелно, или писмено (Вил
бур , може се рећи да знаковни језици са
држе свих и стога се могу сматрати
равноправним природним језицима. Савремене теорије
о језику дошле су до истог закључка и јасно
идентификују знаковне језике као пуноправне језике
(видети пример Сатон-Спенс & Вол британски
знаковни језик

Сем тога, ни саму чињеницу да знаковни језици нису
писани језици не би требало узети за индикатор да исте
не треба сврстати у ред природних језика. Постоје мно
ги неписани (орални/усмени) језици широм света, тач
није, већина од укупно језика у свету
(Левис који су неписани мањински или ауто
хтони језици. Од тих језика, са њих

, док са са највећим бројем корис
ника матерњег језика (међу којима су мандарински ки
нески, енглески и хинду) говори попула
ције (Скутнаб-Кангас само иде у прилог чи
њеници да се „западни“ концепт природног, писаног је
зика са дугом историјом књижевности заправо не одно
си на већину светских језика, укључујући и њихове зна
ковне језике

Знаковни језици су еволуирали током година у различи
тим заједницама глувих широм света. Упркос распрос
трањеном мишљењу, не постоји један, универзални
знаковни језик у свету, или Европи. Они у великој мери
варирају од земље до земље и од једне до друге етничке
групе. Неке земље имају више од једног знаковног је
зика или дијалекта, као што је то случај са Белгијом
(француско-белгијски знаковни језик и фламански зна
ковни језик) или Шпанијом (шпански знаковни језик и
каталонски знаковни језик), да наведемо само ова два
примера.

За разлику од њих, друге земље које, рецимо, имају исти
говорни/писани језик не морају имати и исти знаковни
језик. Ово је случај, на пример са Немачком и Аустри
јом, које обе имају различите знаковне језике, наиме,
немачки знаковни језик и аустријски знаковни језик.
Други пример би био француско-белгијски знаковни је
зик и француски знаковни језик, који су међусобно по
тпуно неразумљиви.

Знаковни језици су део бројних језичких породица, баш
као што је то случај са говорним језицима. Они још увек
за сада нису добро истражени, али је утврђено да су зна
ковне језике развили различити говорни језици: амери
чки знаковни језик и француски знаковни језик су, на
пример, више повезани него амерички знаковни језик и
британски знаковни језик (Шафер

, неки дијалекти британског знаковног језика
имају више заједничког с неким дијалектима аустралиј
ског знаковног језика него једни са другима (за више
информација о односу између британског знаковног је
зика, аустралијског знаковног језика и новозеландског
знаковног језика виде Џонстон
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;

, 2006.). Дакле
13 карактеристика

. 1999. за
).

6.900 познатих
, 2009.) а

95% говори 5% ста
новништва 11 језика

51% светске
, 2000.). То

.

, 2002, Вол, 2001.).
Међутим

, 2002.).

б.Национални знаковни језици

У чланица ЕУ тренутно постоји - колико је
документовано језика у употреби
сваку земљу чланицу, осим Луксембурга, која користи
дијалекат немачког знаковног језика, и по један додатни
знаковни језик за Белгију, Естонију, Финску и Шпа
нију.

27 земаља
- 30 знаковних : 26 за

-

Белгија француско -белгијски ЗЈ фламански ЗЈ

Естонија естонски ЗЈ руски ЗЈ

Финска фински ЗЈ финско -шведски ЗЈ

в.Међународни знак

Како су глува лица остваривала све веће интеракције и
путовања, која су све чешће била и преко границе, међу
народна комуникација као потреба почела је бивати све
више и више у моди. Први покушај да се формира сво
јеврсна „лингве франца“ (тада назван Гестуно, види
Британска асоцијација глувих је
године, с циљем да се олакша комуникација на Свет
ском конгресу Светске федерације глувих (СФГ). Збир
ка знакова која је тим поводом настала није широко
прихваћена, али то представља почетак развијања кон
цепта међународног система означавања.

Тренутно се, међутим, међународни знак (МЗ) понекад
такође сматра и помоћним језиком који нема фиксну
граматику и лексику, а ослања се на употребно најфрек
вентније знакове, који често имају значење само у одре
ђеном контексту. При томе је знакова
преузето из матерњих знаковних језика корисника ис
тог (види Вол

Разговор на МЗ обично за циљ има постизање некаквог
договора. Што значи, да се знацима настоји појаснити а
често се и са више од једног знака покушавају описати
одређени концепти не би ли се тако осигурало његово
пуно разумевање и изгласавање, обзиром да се исти уг
лавном најчешће и користи за, изузетне прилике сазван
велик и разноврстан, скуп људи (Вол , МЗ
је у широкој употреби на састанцима и конференцијама
на међународном или европском нивоу, када учесници
не говоре истим знаковним језиком. И мада су често и
несвесно под утицајем америчког знаковног језика, ис
кусни корисници МЗ ипак настоје да у што већој могу
ћој мери буду независни од било ког конкретног знако
вног језика, како би олакшали разумевање

Важно је напоменути да МЗ не може заменити национа
лне знаковне језике и њихово законско признање у поје
диним земљама. Као што је признато да се, из финан
сијских разлога, у ситуацијама превођења на међунаро
дном и европском нивоу предност слободно може дати
МЗ, тако је неспорно да се пуно и равноправно разуме
вање може постићи само кроз употребу посебног наци
оналног пуноправног знаковног језика, баш као што
тренутно не постоји формалан начин учења МЗ или
произвођење у статус тумача МЗ (за више информација
о МЗ види ЕУД
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СГНСЦГ

2. ЗНАКОВНИЈЕЗИККАОМАТЕРЊИЈЕЗИК

Национални знаковни језици су, за разлику од међуна
родног знака матерњи језици глувих људи широм све
та. Знаковни језици су једино језици глувих лица која их
могу научити и стећи спонтано и без много напора само
када им се да прави инпут (Јокинен подра
зумева, на пример, присуство образовних приступа ко
ји одговарају потребама сваког појединачног детета
(види Прислер личног окружења. Знаковни
језик може бити користан за децу са кохлеарним импла
нтима (КИс), као и за ону која тешко чују, јер не постоје
докази да употреба знаковног језика омета учење на
говорном језику (Маршарк & Спенсер

још даље наводећи да имплантираној деци
баш треба дати било какав знаковни инпут јер управо то
“може бити ефикасно средство ране комуникације на
релацији родитељ-дете и пружити важне темељне ос-
нове дететовог когнитивног, језичког и друштвеног раз-
воја

Препознавање националних знаковних језика као мате-
рњих језика глувих особа је од суштинског значаја за
децу и одрасле подједнако, јер им се тиме обезбеђује
потпун и једнак приступ свим сферама живота. Кориш-
ћењем термина 'матерњи језик', 'први језик' (Ј
„матерњи језик“, настоји се потенцирати чињеница да
је реч о првом језику који се развио спонтано и онако на-
памет, за разлику од свих других који се науче касније у
животу. Посматрајући кориснике већинског језика при-
лично је лако и једноставно утврдити који је њихов
матерњи језик. За припаднике мањинских група ово је
често много компликованије, посебно када је реч о ко-
муникацији у окружењу где је више језика у свакод-
невној употреби. Тако да би се могло рећи да је један за
кућу, други за школу, трећи за посао, а тамо неки чет-
врти за комшије и пријатеље. Када су у питању глуви
људи ово питање постаје вишеструко усложњено: ве-
ћина глуве деца ) је рођено у чујућим породи-
цама у којима знаковни језик није примарни вид кому-
никације (види Лад

Преостала популација деце, процентуално обухваћене
са је рођена у породицама глувих налазе се у
срећнијем положају, јер су, самим тим, у стању да зна-
ковни језик приме одмах по рођењу. Истраживања по-
казују да глува деца (и наглува, такође) не само што у
породицама глувих одмах по рођењу стичу знаковни
језик, већ је за њих сасвим нормално да у каснијим фа-
зама свог одрастања говорни језик(е) уче од својих ро-
дитеља (види пример Маршарк

Истраживање спроведено у Европи
од стране ЕУД (Кајл & Алсоп показало да

велики проценат глувих није учило знаковни језик пре
своје пете године. У просеку, већина њих је знаковни је-
зик научила на узрасту између шесте и десете године
живота је само било у стању да зна-
ковни језик научи пре пете године. У појединим земља-
ма је релативно велики број глувих који су научили зна-
ковни језик тек после своје деветнаесте године: Холан-
дија Италија је
ово истраживање спроведено пре петнаестак година и
њиме нису обухваћене многе источноевропске земље,

,

, 2000.). Ово

, 2001.) и

, 2009.). Гизен
(2011.) иде

“.

1), или

(90-95%

, 2003.).

5-10%, која

, 2001.).

1996. и 1997. годи-
не , 1998.) је

(43%). Док 35 одсто

(31%), Луксембург (13%) и (10%). Иако
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сличне тенденције су још увек и данас присутне: Неда-
вне промене у законодавству позитивно су утицале на
рано учење знаковног језика у великом броју земаља,
али није било неких већих померања, посебно не у об-
разовном сектору (видети пример Арчболд оп-
шти преглед Кајл Великој Британији или Бур-
гер & Ротвајлер Немачкој

С обзиром на чињеницу да већина глуве деце код својих
кућа или свом непосредном окружењу нема језичке
моделе одраслих, или њихов (знаковни језик није у ра-
нгу са њиховим вршњацима. Поједини чланови поро-
дице можда не желе да уче знаковни језик док дете од-
раста, или га просто неће никада ни научити. Исто тако,
можда образовни системи неће понудити и подразуме-
вати стицање знања на знаковном језику. Сходно томе,
глуво дете често покушава прво да научи (говорни / пи-
сани) језик своје средине, а тек можда касније имаће
приступ свом националном знаковном језику. Ипак, то
неће умањити његов осећај за припадношћу једној
посебној култури, култури глувих, као и сазнању да се
национални знаковни језици морају сматрати матер-
њим језицима глувих људи.

Да би то тако заиста и било, потребно је редефинисати
концепт матерњег језика. Према Скутнаб - Кангасу

више од једног начина да се опише ма-
терњи језик једне одређене особе. Дефиниције се раз-
ликују у зависности од критеријума који се користи.
Скутнаб-Кангас говори о четири различита критерију-
ма

: који је језик научен први
(интерна и екстерна): један је језик

идентификује се са или је идентификован од стране
других као матерњи језик

: један језик се зна најбоље, и
: један језик се користи највише.

За дефиницију матерњег језика, може било критеријум
или комбинација критеријума да се користи. Имајући
ово у виду, појединац може да има више од једног мате-
рњег језика, с тим што такође може да га (или их) про-
мени током свог живота. Глува лица која одрастају у чу-
јућим породицама знаковни језик могу сматрати својим
матерњим на више начина, а посебно у погледу унутра-
шње идентификације и функције. Зависно од околнос-
ти, деца која одрастају у породицама глувих могу чак
имати два знаковна језика, уколико њихови родитељи
користе два различита национална знаковна језика,
слично ситуацији када родитељи користе два различита
говорна језика.

За обухватање читавог спектра језичке средине глувих
широког дијапазона анализирања и посматрања, у овој
књизи у употреби ће бити термин „матерњи језик“ (де-
финиција узета од Скутнаб-Кангас & Буцак

, 2010. за
; , 2005. у

, 2010. у ).

)

(2000.) постоји

:

(1) Порекло ;
(2) Идентификација

;
(3) Надлежност
(4) Функција

1995.):

„Матерњи језик је језик ког никад нико пре није имао
и/или идентификовао и или користио као ос-новно
средство комуникације.“

Литература



3. ПРЕВОЂЕЊЕ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА У
ЕВРОПИ

а.Дефиниције

б.Показатељи

Да би глуви могли да користе своје матерње језике,
преводиоци знаковног језика су за то незаменљив алат.
Они су у средишту обезбеђивања доступности глувих
великом броју њихових различитих стања потреба, по-
чев од образовања па све до састанака на европском ни-
воу, од судских предмета све до лекарских прегледа итд.
преводиоци знаковног језика често функционишу као
спона између заједнице глувих и ширег друштвеног ок-
ружења.

Преводилац знаковног језика је стручно професиона-
лно лице који течно говори један или два (знаковна) је-
зика и које се оспособило за превођење. Он или она пре-
воде са и на те језике на исти начин као што то чине пре-
водиоци говорних језика. Преводилац знаковног језика
преноси информације и културни смисао поруке на не-
утралан начин како би обезбедио потпуну и несметану
комуникацију саговорника који су са два различита је-
зичка изворишта. Преводилац знаковног језика може
бити и глува и чујућа особа, али мора бити адекватно
образована и оспособљена за бављење превођењем у
датој земљи, осигуравајући континуирано усавршава-
ње током трајање његове или њене каријере. Преводио-
ци се такође могу користити на конференцијама и дру-
гим догађајима где се очекује присуство веће публике.
Преводиоци знаковног језика захтевају посебну обуку у
области у којој раде и морају бити у стању да прилагоде
своје стилове превођења у зависности од појединаца
(компилација информацијама из ЕУД

БГСД

Тренутно постоји негде око преводи-
лаца знаковног језика у седам земљама чланица ЕУ, од
којих њих око стално запослена лица.

Нажалост, ови бројеви нису сто посто тачни, будући да
су у ЕУ у оптицају различити системи регистрације.
Преводилац знаковног језика може, на пример, да увек
буде на списку регистрованих, иако су он или она одав-
но у пензији или се тренутно баве неким сасвим другим
занимањем. Сем тога, многи активни преводиоци нису
званично регистровани код за то надлежног државног
органа, углавном из разлога што немају све потребне
квалификације, или им пак сам чин регистрације ништа
много не значи, јер им не мења нити им даје довољан
подстицај за рад у области превођења којом се баве.

Према проценама различитих удружења глувих у сво-
јим земљама, у ЕУ има негде око глувих ко-
ји користе знаковни језик. Када се упоређује број реги-
строваних преводилаца знаковног језика са бројем глу-
вих корисника знаковног језика у ЕУ, може се видети да
у просеку на једног преводиоца долази осо-
ба. Тај број, међутим, није репрезентативан у свим др-
жавама чланицама ЕУ. У Финској, на пример, тек нешто
више од осам корисника знаковног језика дође на једног
преводиоца знаковног језика, док у Румунији скоро

, 2012, ЕФСЛИ,
2012. и 2012.).

10.000 обучених

5.500 су

800 хиљада

200 глувих

754

глувих

, 13 земље 60
до 200 корисника

(13:1), након (17:1). Скандинавске

600:1, потом
(400:1). Генерално

: 200:1)

,

2010

користи услуге једног јединог преводиоца. Само
у осам земаља су показатељи изнад просека, а остали су
знатно ниже од њега. Тако рецимо има од

знаковног језика по једном преводи-
оцу. Други најнижи проценат се може наћи у Данској

њих следи Шведска
земље су стога земље са далеко најнижим коефицијен-
том. Португал има другу највишу стопу са
следи Немачка се може рећи да је
ипак евидентна подела на север-југ и запад-исток, мада
и постојање законодавства о знаковном језику такође
игра улогу, као што се то може видети на примеру Лук-
сембурга (однос

Европска унија глувих (ЕУД) и ЕФСЛИ (Европски фо-
рум интерпретатора знаковног језика) су усвојили Сме-
рнице за превођење знаковног језика на састанцима на
међународном и европском нивоу. Оне служе као сред-
ство организаторима конференција, али и организаци-
јама на европском нивоу као и сваком глувом поједи-
нцу понаособ који жели да ојача свој положај тражећи
равноправан приступ на знаковном језику.

Пре прецизнијег одређења шта су то језичка права ко-
рисника знаковног језика, у смерницама је дато укратко
објашњење шта је то знаковни језик и ко су преводиоци
знаковног језика Затим, у њима су дати одговори на
практична питања организатора разних збивања, а која
су најчешће везана за број потребних преводилаца, као
и учешће самих преводилаца у самом току догађаја, али
и финансијске околности.

Као што је поменуто у поглављу о међународном знаку,
превођењу на националном знаковном језику се даје
приоритет, осим у случајевима када су глуви у публици
различитог националног састава, нарочито се то одно-
си на европском и међународном нивоу. Важно је напо-
менути да преводиоци знаковног језика морају најпре
да буду у потпуности оспособљени и вешти превођењу
на свом националном знаковном језику и да имају сте-
чено искуства на националном нивоу, пре него што се
ангажују за превођење на међународном знаку. У иде-
алном случају, организатори скупова треба да приме-
њују „антиципативни приступ“, нпр. да изврше тзв.
пред-резервацију преводилаца знаковног језика који
би, ако то затреба, помогли глувим корисницима знако-
вног језика.

У принципу, основна (људска) права се додељују свим
људским бићима подједнако, просто због чињенице да
су људи (види Ишај, 2004. детаљније). Да би били на
линији са другима, глуве и друге угрожене групе треба
да имају, и обично им се додељују, додатна права. Ова
права им се додељују како би им се надокнадиле неје-
днакости које доживљавају у свакодневном животу (ви-
ди Пабш, .). Ово укључује, на пример, недискри-
минацију и једнакост или доступност права.

Такозвана „позитивна дискриминација“ се често корис-

ц)Смернице
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ти на радном месту. У теорији то је принцип специ-
фичног признавања одређених карактеристика (обично
везаних за пол, расу националност, инвалидитет, рели-
гију, сексуалну оријентацију и старост појединих гру-
па људи за које се сматра да их оне имају не својом ди-
ректном кривицом.“ Нун Недостатак
тад постаје део процеса селекције. У пракси би ово зна-
чило да ако постоје два кандидата који испуњавају исте
објективне критеријуме у процесу аплицирања угро-
жено лице би било изабрано А у случају да је глуво
или наглуво лице поднело захтев за исту позицију и
притом има исте квалификације и са њим је обављен
сличан интервју, избор би пао на ту особа. Ово је само
један пример на правима заснованог приступа једнако-
сти. Да ли је то најефикаснији начин или највише „фер“
поступака и даље под знаком питања (видети Нун,

. детаљније о аргументима за и против позитивне
дискриминације, као и Европска комисија
преглед ЕУ и националног антидискриминационог
законодавства

Право на тумача знаковног језика при запошљавању и
образовању је саставни део права на приступачност,
које се односи само на одређене групе и то на глуве.
При том оно не представља дискриминацију према
другим групама, јер њима није потребно ово „разумно
прилагођавање“ да би учествовали у потпуности и
равноправно.

Следеће поглавље ће показати различита права која су
неопходна за глуве да постану грађани у сопственом
праву. Глува лица формирају део групе који се не може
лако категорисати и чија права се сходно томе, могу
описати на више различитих начина.

Универзална декларација о људским правима (УДЉП
. полази и темељи се на правима свих људи и

свих народа“ (Преамбула), дајући примат људским пра-
вима над силом и моћи којим дражава располаже. Влада
уверење да је један од најуниверзалнијих документа
(ОХЦХР је преведена на више од

(ОХЦХР Својевремено се одмах видело да
ће иста постићи велики успех, с обзиром да су за њу
многи из различитих народа и култура гласали на Ге-
нералној скупштини УН, све док није и коначно усвоје-
на и проглашена . године.

Декларација гарантује права без изузетака било које
врсте, као што су раса, боја коже, пол, језик, вероиспо-
вест, политичко или друго опредељење, национално
или социјално порекло имовно стање, рођење или дру-
ги статус“ (члан је веома јак принцип једнакости
који се односи на све, чак и ако он или она не користе
службени или већински језик у датој земљи, као што
глуве особе користе знаковни језик. Иако није правно
обавезујућа, јер то није уговорно тело, она ипак инспи-
рише за доношење и озакоњење других докумената из
области људских права. Према подацима истраживања
Светске федерације глувих (СФГ) и Шведског национа-
лног удружења глувих, објављених у Прегледу

људска права за глуве особе су признавање
националних знаковних језика и обезбеђивање присту-

, „

/
)

( , 2010, стр 729ф.).

, „
“ .

,

2010
2011, за

).

,

,

1948 ) „

2010), пошто 380 је-
зика 2012).

10. децембра 1948
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,
2.). То

(2009,
најважнија

а)Људскаправа

па на њему, међу којима су пре свих приступ двојезич-
ном образовању и преводиоцима знаковног језика, као
и општи приступ информацијама и јавним службама,
укључујући и судове.
Правна заштита на националном, али и на европском и
међународном нивоу, може да обезбеди ова права.
Истовремено, глуви појединци се могу посматрати као
део једне мањинске групе, заједнице глувих, која ће би-
ти истражена у наредном поглављу.

УДЉП гарантује права појединцима (то су њихова ин-
дивидуална права), за разлику од инструмената мањи-
нских права, којима подлежу групе (колективна права).
Ради своје ефикасне заштите, припадници мањинских
група захтевају уживање права по оба основа, како оних
која им припадају као појединцима, тако и оних као
припадницима колектива. Тако да комбинацијом истих
настаје нов квалитетан оквир гаранције права мањин-
ским групама. Пример за то је Оквирна конвенција за
заштиту националних мањина (ОКНМ Савета
Европе (СЕ), која штити „припаднике националних
мањина“ омогућавајући им да уживају слободе и оства-
рују права садржана у Оквирној конвенцији поједина-
чно, као и у заједници с другима“ (Одељак , Члан

Да би се разумела сложеност права мањина и њихових
припадника, најпре треба одредити сам појам мањине.
Ово није ни мало лак и једноставан задатак, бар судећи
по ономе како је исти дефинисан у низу различитих
правних докумената. С тим што га неки уопште ни не
одређују, као што је то случај са ОКНМ (види Извештај
са објашњењима разлику од других који поми-
њу у оквиру језичких и етничких мањина (види Скут-
наб-Кангас & Аикио-Пускари

За потребе ове књиге коришћене су две дефиниције, и
то њихова комбинација. Варенес е
свеобухватно објашњење појма мањине, које се, такође,
може применити и на заједницу глувих: мањина је
група појединаца који деле заједничке етничке, верске

или језичке особине, а који су бројчано инфериорни
остатку становништва једне државе

За заједницу глувих и даље је важан аспект, као што су
приметили Скутнаб-Кангас и Филипсон . стр

. да је припадност мањини нешто што је ствар ин-
дивидуалног избора“. Ова дефиниција изоставља сас-
вим непотребан услов као што је држављанство, одно-
сно званично признавање мањине у оквиру правног си-
стема дате државе Тако да је појам мањине у односу на
глуве, по овим ауторима, дефинисан на следећи начин

Иако заједнице глувих често сврставају у ред културно-
језичких мањина (види Лад .), важно је истаћи де
је ситуација са глувим особама кудикамо сложенија. С
једне стране ту имамо њихова универзална, људска и

1995.)

„
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(1996. стр 145.) дај
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,

“Мањина је група појединаца који деле заједничке ет-
ничке верске или језичке карактеристике и бројчано су
инфериорни у односу на остатак становништва дате
државе и чија је припадност мањини ствар њиховог
индивидуалног избора.”

,
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језичка права, а са друге стране њихова права у својс-
тву особа са инвалидитетом. Ипак, по датој дефини-
цији, глува лица у својим државама чине део језичке
мањине Што значи да та мањина, њени чланови и њен
национални знаковни језик треба да буду заштићени
истим оним правним мерама и инструментима као и
припадници других националних мањина

Националне мањине и њихови језици треба да су под
посебним режимом заштите у погледу њиховог језика и
људских права. У том контексту Скутнаб - Кангас

.) говоре о концепту лингвистичких људских пра-
ва (ЛЉП), као комбинованом приступу правима. Узме-
мо ли притом у обзир чињеницу да се национални зна-
ковни језици сматрају матерњим језицима глувих љу-
ди то онда Скутнаб-Кангасова дефиниција ЛЉП има
сасвим реалних основа

ЛЉП, као што је исказано у Скутнаб-Кангасовој дефи-
ницији (нпр скорије .) су комбинација јези-
чких права и људских права. Свако право које лице или
група имају у односу на његов или њен матерњи језик,
или и друге језике, може се сматрати језичким правом.
Насупрот томе ЛЉП су само она права која су неоп-
ходна да се задовоље основне потребе људи“ (Скутнаб-
Кангас Ово је, на пример, право на ма-
терњи језик, укључујући право за њиховим одржањем и
позитивном идентификацијом са тим језиком

под лингвистичким људским правом не подразу-
мава се учење страног језика уколикио се матерњи је-
зик разликује од државног или службеног језика земље
у којој неко живи. У том случају је потребно право су-
штинско обогаћено) да се учи тај језик Што је, уоста-
лом случај и са глувим лицима. Јер не само да треба да
им буде дозвољено да уче национални знаковни језик
већ и учење националног (говорног) језика, иако у сво-
јој писаној форми, треба такође да им буде омогућено и
олакшано.

ЛЉП су од важног значаја у области образовања, посеб-
но за глуве За њих ЛЉП значе да им се гарантује обра-

,

.

.

(2000

,
.

. 2000, а 2010

, „

, 2010, стр 213).

. Mеђу-
тим,

(
.

,

.

вЛингвистичкаљудскаправа

зовање на матерњем језику. Насилна асимилација на
државном језику има озбиљне последице на емотивни
и психолошки развој детета и његове или њене актив-
ности у школи, као и њихов ниво двојезичности (Мар-
шарк, . Студије су показале да образовање на ма-
терњем језику са постепеним увођењем неког другог је-
зика постепено доводи до високог нивоа такозване
„адитивне двојезичности“ (Бенсон У та-
квом амбијенту, дететов матерњи језик није замењен
државним, већ се користи онолико колико је то могуће,
заједно са другим језиком (на пример, званични држав-
ни језик). Како већина глувих људи теже учи говорни
језик то њихов матерњи језик (тј. знаковни језик) мора
да постане део наставног плана и програма за сва вре-
мена како би им олакшао разумевање и учење у писаној
форми оралног званичног језика (видети такође Анту-
нс, . за детаљан приказ у Фландрији

Сама предавања на матерњем језику нису довољна је-
зик такође треба да се предаје као предмет како би обез-
бедио најбољу могућу компетенцију. Ово је посебно ва-
жно за глуве људе, јер они често немају одрасле језичке
моделе у својим породицама.

Лингвистичка људска права у смислу како су их дефи-
нисали Скутнаб-Кангас .), досад нису изричито
зајемчена ни у једном делу било ког закона донетог на
европском или националном нивоу. Ипак, знаковни је-
зици су у свету заштићени у разним документима на на-
ционалном и наднационалном нивоу, почевши од Кон-
венције УН, преко резолуција Европског парламента и
препорука Савета Европе све до уставних одредаба,
као и законодавства из области инвалидности. У следе-
ћем поглавље су приказане различите заштитне мере
које су предузете на наднационалном нивоу, а у остатку
књиге дата су конкретна решења у националном зако-
нодавству свих држава чланица ЕУ и још понекој ода-
браној земљи, међу којима су Исланд, Норвешка и
Швајцарска
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, 2008, стр 189).
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6. ЗАКОНОДАВСТВО ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА НА
НАДНАЦИОНАЛНОМНИВОУ

Превео: Мирослав Никићевић

СГНСЦГ

40

Литература

Изборна скупштина Клуба пензионера ГОГБ-а

К
луб пензионера Градске организације глувих
Београда по истеку мандата досадашњем руко
водству организовао је Избо

рну скупштину.
Више од присуствовало је скупштини
где се бирао нови председник и Извршни одбор за на
редни четворогодишњи мандат.
Скупштином је руководио пензионер Богољуб Бјелић
на предлог присутних, а у радно председништво су уш
ли Зоран Жижић, Даница Јаслар, секретар, Хари Цоља,
председник ГОГБ-а
Скупштина је радила по следећем Дневном реду

Избор записничара и оверача записника
Избор председника Клуб пензионера
Избор Извршног одбора

-
-

-

-

25.10.2012. године

80 пензионера

.
:

1.
2.
3. 5 чланова

За записничара једногласно је изабрана Љиљана Пили
повић социјална радница ГОГБ-а а за овераче: Ж. Ма
ксимовић, С. Вајовић и Б. Чанадановић
После опширне дискусије присутних за новог председ
ника Клуба пензионера изабран је Предраг Стругар, за
потпредседника Малина Михајловић а за чланове Из
вршног одбора: Маја Пићурић, Веслана Ђорђевић, Ђу
рђе Петровић, Зоран Петковић, и Божана Чанадановић
као представник ИО ГОГБ-а
Изабрани су и а и то: Милош Максимовић и
Милић Зарић
Скупштина је настављена са дискусијом и предлозима
присутних пензионера за будући рад клуба, како би се
побољшао и олакшао свакодневни живот глувих пензи
онера

-
-

-

-
-

-

–
.

.
2 заменик

.

.
Божана Чанадановић
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ФМ системи - бежични појачивачи звука

Наука

З
асада је бежична технологија, аудио (ФМ-прециз-
на технологија) најефикаснији начин да се побољ-
ша разумљивост говора у тешким ситуацијама ве-

заним за чујност. Страни и домаћи произвођачи сурдо-
техники нуде велики избор ФМ-система. Разликујући
се једни од других само по спољашњем дизајну, они
имају за циљда обављају исту суштинскуфункцију да
помажу људима са губитком слуха да се осећају сигур-
ним у ситуацијама које од њих изискују употребу чула
слуха

Разумети говор у бучномокружењуможебитиизазов за
свакога, а нарочито за људе са оштећеним слухом. Ам-
бијентална бука, удаљеност извора звука и ехо су глав-
не сметње корисницима слушних помагала и кохлеар-
них импланта при добијању потребних информација
гласом. Упркос чињеници да су ови уређаји значајно
побољшали квалитет звука и јасноћу говора, они не мо-
гу увек да раде савршеноу таквимситуацијама.

Постоји огромна разлика између слушања чујности и
разумевања јасноће Попут чујуће деце и она са слу-
шним оштећењемморају да науче да разликују звуке од
речи. Најбољи начин да се развије вештина слушања,
поред слушних помагала и кохлеарних импланта, је
употреба система звучних појачивача који користи бе-
жичну технологију за пренос звука (ФМсистем). Доно-
сећи га директно у уво, они помажу да се елиминише
негативан утицај буке која допиреиз окружења.

Стручњаци препоручују да се са коришћењемФМ-сис-
тема код наглувог детета почне одмах, чим прохода. У
том случају, деца са различитим степенима оштећења
слуха стичуниз предности: знатно се побољшава развој
говора и језика способност им расте а умор се, напро-
тив, смањује. Студије су показале да ниво језичког раз-
воја деце са оштећеним слухом која су стално користи-
ла такве системе уопште се не разликује од нивоа језич-
ког развоја деце са нормалнимслухом

ФМ-систем се обично састоји од две компоненте: пре-
дајника и пријемника. Сигнал долази у микрофон пре-
дајника који се налази код говорника, а затим се прено-
си путем радио таласа до пријемника слушаоца. ФМ
систем може пренети сигнал и кроз предмете (за разли-
ку од ИЦ система), и подједнако су ефикасни и у затво-
реномпросторуина отвореном.

Пријемници могу бити две врсте једни се придржавају
а други носе на телу на врату, на каишу, у џепу Споје-
ни пријемници су повезани са слушним апаратом или
кохлеарним имплантом преко специјалног адаптера
(адаптери су различите врсте и изабрани су тако да од-
говрају одређеном моделу слушног апарата), или су ди-
ректно повезани са слушним апаратом помоћу батери-
је Пуњење таквих пријемника се остварује преко бате-
рија слушног апарата.Пријемници, ношенина телу, мо-
гу да се повежу са слушним апаратом преко кабла и ада-
птера на индукционој петљи на врату, или индуктору

–

.

( )
( ). ,

, ,

.

,

:
( ).

.

,

иза ушију (слушни апарати треба да се укључи у режим
“Т“). Они се добро уклапају са одећом на закопчавање
помоћу клипса Прилагођени су ношењу у покрету, а
неки модели су снабдевени имикрофонима. Пуњење се
вршипомоћупуњача који се испоручује у комплету.

ФМ-системи су пре свега намењени за индивидуалну и
колективну употребу у редовним или специјалним ко-
рективним) школама, где се јављају као својеврсне ра-
дио учионице које се састоје одФМ-предајника са мик-
рофоном за наставника и ФМ-пријемника за ученике.
Број пријемника у једном разреду није ограничен (оби-
чно један разред има од а). ФМ-
систем се ефикасно користи у корективном раду са де-
цом са различитим степенима оштећења слуха Радио
учионице наставнику олакшавају сам наставни процес,
а ђацима омогућавају усвајање већег обима информа-
ција

.

(

6, 8 или 12 пријемник

.

.

Извор: сајт Исток Аудио Тр дингa

Када су се једном приликом срелиАл-
берт Ајнштајн и Чарли Чаплин, поче-
ли су разговор о слави

У том разговору Ајнштајн рече Чап-
лину

.

:

“Ви сте јер вас цели свет
разуме.
Ја сам пак зато што нико не
разуме оношто говорим.”

популарни

славан



42

Матичне ћелије ускоро враћају слух глувим особама

Глуви брже тумаче говор тела

Б
ритански научници су објавили да су направили
велики корак напред у лечењу губитка слуха на-
коншто је уз помоћматичних ћелија први пут об-

новљен слух коднекеживотиње, преносиББЦ.

Слух је код гербила, врсте мишева, делимично обнов-
љен када суживци у уху који преносе надражаје домоз-
га обновљени стварањем нових нервних ћелија, објав-
љено је у стручномчасописуНатура.

Но, лечење човека том методом још је далека будућ-
ност

Научници су користили матичне ћелије из људских ем-
бриона како би заменили оштећене спиралне ганглије
које преносе надражај звука из унутрашњег уха умозак.
Те су ћелије потом усађене у унутрашње ухо
гербила. Током десет недеља слух се почео опорављати
и до краја истраживања постигнуто побољшање досег-
ло је слуха.

објаснио је др Марчело Риволти који је ра-
дионаистраживању

.

18 глувих

45%нормалног

.

“

”

Код човека би то значило да од стања да не чујете
камион како пролази улицом дођете до тога да чујете
разговор ,

“

”

Не ради се о потпуном излечењу јер се вероватно не
би чуошапат, али би се засигурно се могао водити раз-
говор у соби ,

Извор: Хина

додаје дрРиволти

Гербили су коришћени јер имају слични распон слуха
као човек

.

.

Да глуве особе које користе знаковни језик брже
схватају говор тела од особа које га не користе
показују најновија истраживања

изјавио јеДејвидКорина, професор наКате-
дри за лингвистику и Центар за ум и мозак на Универ-
зитету Калифорнија у најновијем издању универзитет-
ског билтена.

Корина и колеге су упоређивале време које потребно
глувој и чујућој особи да схвате оно што гледају док се
на видео клипу с једне стране показује на америчком зн-
аковном језику,а са друге помоћу “нејезичког“ физичк-
ог геста.Упитању је била радња:миловати своју браду.

истакао је у саоп-
штењуКорина.

,
.

“Постоји много анегдота о глувим особама да су оне у
стању да боље схватају говор тела, али ово је први до-
каз зато”

“Очекивали смо да ће глуве особе брже од чујућих пре-
познати о чему се ради, будући да они знају и свакодне-
вно користе знаковни језик, али право изненађење је да
су онитакође били за око 100милисекунде брже у одно-
су на чујуће и у препознавању геста”,

,

Налази су важни јер показују људску способност при-
лагођавања комуникацији која није ограничена само на
говор, објаснио је Корина. Истраживање такође сугери-
ше да глуви људи могу бити изузетно вешти у открива-
њу суптилних особина физичких активности других,
вештини која може бити драгоцена за неке деликатне
послове, каошто је рецимо аеродромски скрининг.

Студија је објављена онлајн пре изласка у штампаном
издањууниверзитестског билтена.

Роберт Праид, ХелтхДеи

НаукаСГНСЦГ
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Слушање музике у превозу уништава слух

Пасивно пушење повећава ризик од губитка слуха

Већина људи слуша музику да скрати време на путу
до посла или школе, али стручњаци кажу да је то по-
губно за наше чуло слуха.

С
лушање музике у јавном превозу може да смањи
квалитет слуха, упозоравају доктори

Поред гласне музике из слушалице, ми морамо да истр-
пимо и додатну буку аутомобила и аутобуса. Трајање је
такође важно.

Што је гласнији звук, то ће уши мање времена бити у
могућностида га издрже.

Ако игноришете препоруке стручњака, можете почети
да патите од делимичне глувоће. Оно што је најгоре је
што смањење квалитета звука може остати непримеће-
но дуго времена.Међутим,што смо старији, то проблем
постаје очигледнији.

Научна студија је показала да је такав проблем чест код
људикоји честоидуна концерте иликлубове

Чимчујете зујање у ушима, требало бида очекујете сла-
бљење слуха, а у појединим случајевима се он претвара

.

.

у тинитус, стање у ком особа чује непрестану звоњаву у
ушима. За ово стањелек јошније пронађен.

Такође, мало људи зна да нагле промене околине (када
особа из тихе уђе у бучну просторију) могу бити још
опасније за слух. Само пет минута дневно излагања
ушију прегласној музици може да има катастрофалне
последице.

Ако не можете да преживите ни један дан без музике,
уложите новац ушто квалитетније слушалице са редук-
цијом шума. Тако нећете морати да одврнете јачину на
максимум, покушавајући да издвојите тонове од спољ-
не буке.

Извор: С Медиа

Тинејџери који су током детињства били изложени
дуванском диму имају веће шансе да изгубе слух.

П
асивно пушење готово удвостручује ризик од
оштећења слуха код тинејџера, открива најно-
вије истраживање америчкихнаучника.

Студија која је обухватила више од уз-
раста од указала је на то да дувански
димдиректношкодимладимушима.

1.500 тинејџера
12 до 19 година

Код око тинејџера који су били изложени дува-
нском диму откривени су проблеми са слухом. Петина
њих није ни била свесна да има ове проблеме, јер благи
губитах слуха у почетку може да буде неприметан. Ме-
ђутим, тестови су показали да они тешко чују звукове
ниских и високих фреквенција.Тај тип оштећења слуха
обично се јавља код старијих људи или код деце рођене
са оштећенимслухом.

Према речима Анил Лалвани, вође истраживачког ти-
ма, код деце која су у детињству била изложена дуванс-
ком диму слух се не развија како би требало, што у
адолесценцији може да доведе до делимичног губитка
слуха.

Осим ризика од губитка слуха, деца изложена дуванс-
ком диму склонија су здравственим проблемима као
што су респираторне инфекције и проблеми у понаша-
њу.

40 одсто

Извор: С Медиа

СГНСЦГНаука
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In memoriam

Сјећање на Дејана Бланушу

С
вими који смо одрастали и имали среће да мир
но живимо у оној некадашњој заједничкој домо
вини Југославији имали смо једног заједничког

пријатеља Дејана Бланушу. Дејана кошаркаша, спорти
сту, људину, човјека који је изнад свега волио спорт и
живио за спорт. И отишао је у легенду као предсједник
Спортског савеза глувихРепубликеСрпске. Тај Савез је
планирано, али нажалост није и стигао да региструје по
важећем закону о спортским организацијама инвалида.
Било је суђено да нас напусти изненада у тренутку кад
је највише желио и могао да уради за све млад спор
тисте у Републици Српској. Без Дејана ово неће бити
лако, јер немамо више ентузијазисту какав је он био.
Република Српска и његов град Бања Лука достојно су
га испратили на последње путовање. И ове године, кад
њега вишенема, сви га се сјећамо са поштовањем.

Удружење глувих и наглувих БањаЛука приредило је
септембра године Меморијални турнир „Дејан
Блануша“ у малом фудбалу. На овом турниру у Бања
Луци учествовало је екипа: Бања Лука, град домаћин
Београд и Нови Сад из Републике Србије, из Федера
ције БиХМодричаиз регијеДобој, РепубликаСрпска.

Прво мјесто освојила је екипа Београда и друго мјесто
екипа Новог Сада, трећа је била Бања Лука. Организа
тор је обезбиједио побједничке пехаре, а Савез глувих и

-
-

-

-

,
-

-
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Бијељина, Републике Српска

Меморијални турнир у шаху Дејан Блануша„ “

И
уБијељини, другом граду по величини у Репу
блици Српској, организован је Меморијални
турнир у шаху „Дејан Блануша“. Дејана су сви

уовом градупоштовали, ту је имаомногопријатеља

За разлику од турнира у Бања Луци, турнир у Бијељини
је био отворен и за друге инвалидске организације које
су у саставу коалиције КОЛОСИ-БН. Такмичење је
било масовно и играло је по Бергеровом систему, а су
дио је Владо Стојановић, међународни судија. У фина
ле се пласирало међу којима је и по први
пут била једнажена Ружица Радишић, чланицаУдруже
ња глувихизБијељине

Прво мјесто освојио је ЂорђеМишић из Удружења глу
вих, друго мјесто освојио је Ранко Полетан из Удруже
ња слијепих, а треће мјесто Валентин Ракић из Удруже
ња глувих. Они су освојили пехаре које је обезбиједио

-

-
-

-

-
-
-

.

8 такмичара

.

организатор Удружења глувих и наглувих регије Бије
љина.

Шаховски клуб „Пантери“ из Бијељине донирао је по
клон за четврто, пето и шесто мјесто „Шаховску енци
клопедију“ добили су: Томо Ковачевић, Радомир Си
мић и Милош Мићић, сви чланови Удружења глувих
Бијељина

Послије турнира коалиција КОЛОСИ-БН приредила је
свечан ручак за све учеснике. Турнир је одржан по сун
чаном дану у дворишту Удружења глувих

. Очекује се да ово такмичење буде
традиционално

-

-
-
-

-
-

.

22. септем
бра 2012. године

.

Дубравка Живковић Остојић

Учесници турнира у клубу глувих и наглувих Бања Лука

наглувих Републике Српске новчане награде за побјед
ничке екипе

-
.

Дубравка Живковић Остојић
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In memoriam

Томислав Дончић
( )1937 – 2012

Т
муран и ветровит 19. новембар освануо је над
Београдом. Тај дан ће бити записан црним сло
вима у Градској организацији глувих Београда,

јер је заувек склопио своје очи Томислав Дончић, дуго
годишњиактивиста ипочасничланГОГБ.

Томислав је рођен 1937. године у маломместу Крупац
општина Пирот. У другој години живота разболео се од
запаљења мозга менингитис од чега је изгубио слух.
Основну је завршио у школи за глуву децу у Земуну, а
школу за ученике у привреди похађао је у Београду, где
је положио испит за ручног слагача. Цео свој радни век
провео је у предузећу „Младинска књига“ где је стекао
староснупензију.

Оженио се Миленом, са којом је у складном браку сте
као двоје деце, сина Јована и кћерку Ангелину. Врло
млад, још као ученик постао је 1953. године члан ГОГ
Београда. По учлањењу одмах се укључио у спортске и
културно уметничке активности. Играо је рукомет у
рукометном клубу „Олимпија“ а по престанку играчке
каријере остао је у клубу као тренер. Био је члан управ
ног одбора Спортског друштва глувих „Олимпија“ и
једновремено вршио улогу председника Паралелно са
тим бавио се активно и фолклором у КУД „Радивој По
повић“. Запамћени су његови наступи са фолклорном
секцијомширомСрбије, Југославије и Европе, посебно
уАустрији 1957. године.

Био је тих и миран човек, пун разумевања и увек спре
ман да помогне свима који затраже његову помоћ. Ужи
вао је поверење и угледмеђу члановима и као такав иза
бран је за председника Градске организације глувих Бе
ограда, а функцију је обављао од 1971 до 1973. године.
Био је члан Надзорног одбора у више мандата, као и
члан разних руководећих органа организације. За свој
несебични волонтерски рад добио је више признања и
похвала због чега је проглашен за почасног члана ГО
ГБ.

Драги Томиславе, драги наш пријатељу, захваљујем ти
за твој несебичан рад и помоћ коју си увек несебично

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

–

–

-

.

пружао свима нама. Хвала ти за твој допринос, печат и
дела која си оставио заједници глувих.

Отишао си брзо и тихо путем без повратка, а ми ћемо те
се сећати докле постојимо. Заувек збогом драги прија
тељу, нека ти је вечна слава и хвала.

-

Божана Чанадановић

Слепо - глуви човек се обесио
пошто је сазнао

да му је жена умрла

С
тјуарт Тимс је одлучио да оконча свој живот на
конштому јежена, која се оњему бринула целог
живота, умрла исто је покушао пре

када је сазнао да је неповратноизгубио вид

Слепо глуви човек обесио се у наступу жалости због
изненадне смрти супруге од срчаног удара, свега неко
лико метара даље од леша, објавио је мртвозорник у
енглеском градуГлочестерширу.

Лешеви овог трагичног пара који је за живота иза себе
оставио двоје деце и осморо унучади били су обучени
у пиџаме, и последњи су пут виђени два дана пре него
што су откривени, након што је њихова ћерка подигла
узбунуу суседству, пошто се нису јављалина телефоне.

Убраку су били

изјавила је медијимањихова ћерка, дода
јућида је глува билаињенамајка.

Она је додала да је њен отац покушао да се обеси и пре
, када је сазнао да је трајно и неповратно изгу

био вид.

-

; 24 године

-

38 година.

-

24 године -

.

-

-
-

“ -
”,

.)

Силно су се волели, нису се свађали и увек су били ту је
дно за друго

(М. Б Извор: Телеграф
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Н
аредне светске спортске игре глувих

одржаће се у Софији Бугар
ска од јула до августа године

Овим је отклоњена дилема одржавања СИГ обзи
ром да је Атина Грчка која је добила организацију ига
ра због ситуације у земљи исте отказала. Организацију
је преузела Будимпешта Мађарска али је због кризе у
земљииона отказала

Софија је већ била домаћин ових игара године а
сад се придружује Копенхагену Данска као једином
граду који је у два наврата организовао Светске игре
глувих Осло је такође у два наврата био домаћин зимс
кихолимпијскихигара глувих

Игре ће се одржати на националном стадиону Васил
Левски и на ново изграђеним спортским објектима Ар
метс арени затворени објекат са места Нацио
налном тениском центру Карлсберг и осталим недавно
реновиранимобјектима

XXII (De-
aflympics 2013) ( -
) 26. 4. 2013. .

XXII -
( ) -

( )
.

1993. ,
( )

( -
).

-
( 19.000 ), -

.

Кратак приказ активности
Спортског друштва глувих Олимпија„ “

У
зевши у обзир кризу у којој се налази Србија, па
тако и могућности деловања спортских органи
зација у земљи, можемо бити задовољни оства

реним резултатима и радом у 2012. години. Током годи
не одржано је 18. спортских активности у свим спорто
вима (првенства, турнири итд.) у обе конкуренције, као
и бројна гостовања наших спортиста, како у земљи тако
и у иностранству. Тиме је нашфонд освојенихмедаља и
пехара знатно увећан и може се видети у нашим прос
торијама.

Важна чињеница је да је председник друштва, Марко
Раденковић, успео да окупи велики број младих спор
тиста, који представљају будућност овог друштва. Ук
ратко, приказаћемо неке од најважнијих активности у
протекломпериоду:

Јуна 2012. године извршена је пререгистрација у Спо
ртско друштво глувих Олимпија - Београд, што је
билаи законска обавеза.
Успешно је обележена 75. годишњица постојања дру
штва и то такмичењима у скоро свим дисциплинама у
обе конкуренције.
Фудбалски клуб се већ трећу сезону такмичи у III бео
градској БИПлиги група Б

-
-
-
-

-

-
-

- -
“ ”

- -

- -
“ ”.

- -
-
-

-

Уз одлучну финансијску помоћ Градског секретарија
та за спорт и омладину, првипут је одржанаШколафу
дбала за децу узраста од 7. до 17. година уз стални мо
ниторинг наведеног Секретаријата, тако да постоје
велике шансе да та школа прерасте у сталну и тради
ционалну, почев однаредне године.

Напомињем да је ово кратак приказ рада и деловања
друштваиданису обухваћене башсве активности.

Секретар Зорица Милић

Марко и Александар Раденковић



КУД Јагодина

КУД “Јаков Петровић Бједов”Крагујевац

Радмила Савић

Наташа Обреновић

Златибор Балог
(Вршац)

КУД Лесковац

Пехар отишао у Лесковац

XXXVI
–

Фестивал културно уметничких достигнућа глувих и наглувих Србије из об-
ласти фолклора народних игара и рецитала одржан је у Јагодини 24.11. 2012. године.
Најбољи у областифолклора и народних игара, били су члановифолклорне секције из
Лесковца који су у својој изведби „Јабланичких игара“ приказали нешто ново разбив-
ши тиме устаљену праксу да поједине организације годинама наступају са истом тач-
ком. Друго место је припало КУД „Јаков Петровић Бједов (Крагујевац) а треће је при-
пало домаћомфолклористима за изведбу „Градске игре“

У области рецитала најбоља је била Радмила Савић (Крушевац) за рецитацију „Звез-
дана тишина“, друга је била Наташа Обреновић (Београд) за рецитацију „Ако“, а тре-
ћи ЗлатиборБалог заМатошићевунумеру „Жива смрт“.

XXXVI фестивал КУД глувих и наглувих Србије

ОБЛАСТ ФОЛКЛОРА НАРОДНИХ ИГАРА И РЕЦИТАЛА–ОБЛАСТ ФОЛКЛОРА НАРОДНИХ ИГАРА И РЕЦИТАЛА–



XXXVII фестивал

25.05.2013. године.
12 организа

ција

„Dance
mix“

„ “
„DanceDeaf noties“.

,
,
.

драмско-пантомимских остварења и мо
дернихигара глувихинаглувихСрбије
Одржан је уСенти
На фестивалу су учествовали представници из

глувих и наглувих Србије. из
припало је ООГН Круше

вац за остварење „Мрави праве кућу“, је припалоСГН
Сомбор за представу „Стари занати-оштрач“ а ОГН
НовиСад за представу „Сто лица“.
У су освојили Милица Ђо
кић и Ненад Махмутовић из Параћина за изведбу

, су били представници МОГН Сремске Митро
вице за модерну игру , а КУД „Р. Поповић“ (Бе
оград) за игру
Због лоше финансијске ситуације која све више погађа наша
удружења на фестивалу је било мање учесника. Што се са
мог програма тиче на опште задовољство публике, био је
веома занимљив и без обзира на мање пропусте, на квалите
тно вишемнивоу

-
.

-

-

-

-
Rep -

-

-

Прво место области дра
мско-пантомимских остварења

друго
треће

области модерних игара прво

други
трећи

-

Заслужено први:
Милица Ђокић и
Ненад Махмутовић

Зоран Станковић

Плесна група КУД „Р. Поповић“

ООГН Крушевац: „Мрави праве кућу“

„Стари занати-оштрач“ (СГН Сомбор)

„Сто лица“ (ОГН Нови Сад)

XXXVII ФЕСТИВАЛ ДРАМСКО-ПАНТОМИМСКИХ ОСТВАРЕЊА
И МОДЕРНИХ ИГАРА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СРБИЈЕ
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