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В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРАТА С
УВРЕДЕН СЛУХ ЗА ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАВАНЕ НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ

СРЕЩА НА НАДЕЖДАТА

На 6 февруари тази година
се състоя изключително важна
среща. Тя бе по покана на председателя на парламентарната комисия по взаимодействие
с неправителствените организации и жалбите на гражданите Антон Кутев.
В срещата участваха депутати от различни парламентарни групи, членове на комисията, както и представители на всички организации на
хората с увреден слух.
И въпреки, че първоначално
обявената тема бе „Разширяване състава на работната
група и организиране на обществено обсъждане на проблемите, засягащи хората с
увреден слух”, центърът на
разговорите се измести към
най-важната за всички нас
тема – легализирането и официалното признаване на жестовия език в България.
Такава среща за обединяване
на всички, които работят за тази
цел, се състоя за първи път. И
нека още в началото да подчертаем – наистина полезна бе тя!
Първо – защото всички вече
съзнаваха, че е пропуснато много време.
Помним, през миналата година внесеният тогава законопро-

ект от представители на БСП не
бе приет от Народното събрание.
Трудно бе да се преглътнат политическите причини за това, но
още по-трудно бе да се приемат
и разногласията между нас.
Явно, трябвало е време, за да
се осъзнае случилото се. И от политиците и от самите нас. Защото България е една от само двете страни в Европейския съюз, в
която няма признаване на жестовия език.
На тази среща съгласието бе
не само водещо, но бе изтъкнато
и като повод.
При откриването Антон Кутев
подчерта, че: „Днес искаме да
направим този диалог в общността по начин, по който да стигнем

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ

В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДНЕС СЕ ОСМИСЛЯ ЖИВОТЪТ
В тези дни е особено оживено във всички кътчета на нашата страна.
Всеки ден – в някой град, се провеждат отчетни събрания на нашите
териториални организации при Съюза на глухите в България. Това са
истинските дни на нашата общност, които ни обединяват най-много.
Това са дните, когато хилядите наши членове са заедно – макар и
всеки във своя град. Толкова хора сега се вълнуват за нашето бъдеще.
Няма такава организация, каквато е нашата.
Четете на стр. 2
В следващия брой ще ви запознаем и с още повече събития от
страната.

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ –
какво е то и какви са ползите от него

Днес ви запознаваме накратко с най-важното за тази огромна
отговорност, която има в този момент нашата страна България. И за
възможността тук, у нас, да се взимат ключови решения за развитието
на Европейската общност, а защо не и на света.
Четете с внимание на стр. 8

„ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ”

В последните седмици тази тема разбуни духовете у нас. Заслужено,
или не, много дни вече и в медии и в различни форуми, говорят, и
говорят, и пишат какво ли не за нея. Тя дори раздели „европейските
мисли” на хората от страните на Европейския съюз - на мнения и
становища Да не говорим за нашата страна.
А всъщност какво съдържа, като текст тази конвенция?
Днес предлагаме на вниманието ви една публикация, която отразява
мнението на една българка, преводач от английски език. Запознайте
се, почувствайте дали това е и ваше мнение? Ако не – пишете ни на
момента. За всичко, което мислите.
А публикацията ще прочетете на стр. 3

до единно мнение. На тази маса
за разговори днес сме поканили
всички заинтересовани от решаването на проблема. За да може
– започвайки равнопоставено, да
завършим пак така равнопоставено. В този смисъл, тази среща ще
бъде полезна само, ако всички
ние успеем да постигнем общи
текстове, дори с компромиси, но
излизайки от тази зала, всички да
имаме общи цели.”
Да, това бе началото. Обещаващо и силно.
А разговорът между нас започна, след като народният
представител от парламентарната група на ГЕРБ Младен Шишков съобщи за новия предложен
законопроект за жестовия език.

Всъщност „разказа” за най-важните клаузи в него, защото законопроектът го нямаше като документ пред всеки един. Това бе
пропуск. Въпреки че г-н Шишков
се опита да го представи дори в
детайли, диалог по текстовете
не се състоя. Сега вече законопроектът е изпратен до всички
заинтересовани организации и
се очаква от тук нататък широко
обществено обсъждане.
Изказванията след това бяха
наистина много, много, много. И
пресрочиха с почти час определеното време. Няма да успеем в
подробности да покажем всички.
Но ще се опитаме да фиксираме
проблемите, които бяха изтъкнати. И които вероятно ще станат

център на бъдещите обсъждания
на всякакво ниво.
Вестник „Тишина” днес ви
представя най-интересното
от някои изказвания на участниците. Те са със съкращения
и са подредени не хронологично, а по съответните проблеми на срещата. Прочетете ги
– ще ви бъде не само интересно, но и много полезно. А в следващи броеве се ангажираме да
представяме и други мнения,
на всички представители на
организации на глухите, пожелали да ги публикуват при нас.
На стр. 4, 5, 6, 7

ПРЕДСТОЯЩО

СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
И МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СГБ

ВИ КАНЯТ НА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА „МИС И МИСТЪР ТИШИНА-2018“
С ПРОЛЕТЕН БАЛ

НА 17 МАРТ 2018 Г. В ХОТЕЛ „НАЦИОНАЛ ПАЛАС” В ГРАД СЛИВЕН
Тази година най-красивият форум на СГБ ще се състои на 17 март 2018 г. в хотел „Национал Палас” в град
Сливен.
В 16,00ч., в представителната зала на хотела ще започне конкурсът „Мис и мистър „Тишина”-2018, след което
събитието ще продължи с пролетен бал в ресторанта на
хотела от 19,00 ч.
Кувертът е 35 лв. на човек.
Настаняването за нощувка на участниците и гостите на
събитието ще бъде в хотел „Сливен” в града.
Нощувката за легло в двойна стая в хотел „Сливен” е 20 лв.
Срокът за заявки от желаещите да участват в младежкия форум, е до 8 март 2018 г. в районните организации по места.
Полезна информация
Кандидатите за участие в конкурса „Мис и мистър „Тишина” трябва да са на възраст между 18 и 30 години.
Изискването за ръст на момичетата е минимум 160 см.,
а за момчетата – 165 см.

Конкурсът „Мис и мистър „Тишина” -2018” ще се проведе в пет кръга – първият, с ежедневно облекло, вторият
– с облекло за плаж, третият – изява на талант, четвъртият – с официално облекло и петият – интервю.
Желаещите да присъстват на конкурса с пролетен бал,
трябва да подадат формуляри до 6 март т. г. за нощувка
в хотел „Сливен”. Пътуването до Сливен и обратно до
съответните районни организации ще бъде съгласно
наредбата за командировките в страната, като се организира най-икономичен вариант за транспорт. Нощувките на подалите заявка участници в конкурса са за
сметка на бюджета на ЦУ на СГБ.
За информация и допълнителни контакти до 6 март
2018 година изпращайте e-mail на адрес:
miss_mister.udb@abv.bg.
Лица за контакти – Росица Караджова,
председател на МОСГБ, Силвана Павлова,
„Културно-масов” отдел при СГБ
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Съюзен живот

19 февруари 2018

ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ
ТО-Дабрич

Отчетохме ползотворна година

Събранието на ТО-Добрич беше насрочено за 11 февруари, подготовката течеше нормално, но... бяхме изненадани рано сутринта
със солидна снежна покривка… Която попречи на повечето членове,
живеещи извън града, да дойдат – пътищата не бяха почистени. Изчакахме допълнително, съгласно устава и събранието се проведе в
присъствието на 22 членове.
Отчетохме ползотворна година, изпълнена със съвместни спортни
срещи с други териториални и районни организации, на които нашата ТО се представи подобаващо. Организирахме си еднодневна екскурзия, отбелязахме по-важни празници заедно с наши приятели.
Докладът беше изчерпателен и нямаше допълнения към него.
Затова пък проектопрограмата беше обсъждана с голям интерес
и допълвана от нови предложения. Надяваме се и тази година да е
също така ползотворна, за да обогатим нашия съюзен живот с нови
срещи, нови посещения на исторически места, нови познания и преживявания, нови спомени. Накрая си пожелахме здраве и повече финансови възможности, за да осъществим плановете си.
Петя Митева, председател на ТО-Добрич

ТО-градска (Дупница)

Дейността ни бе добра

Събранието на ТО-градска (Дупница) се проведе в един празничен ден - 14 февруари, когато едни отбелязват деня на влюбените, а други - деня на виното, в чест на Трифон Зарезан.
Дали заради лошото време или поради служебна заетост, но се наложи съгласно устава да
изчакаме един час, тъй като дошлите членове
бяха малко. Така то се проведе в присъствието
на 50 членове.
Отчетохме дейността си – беше една добра
година, в която проведохме честването на Първа пролет; на съюзния празник – 12 юли, с екскурзия до Рилския манастир; а и шах турнир
проведохме в чест на международния ден на
хората с увреждания – 3 декември. Можехме и
повече – затова обсъжданията и предложенията към проектопрограмата бяха изключително

НОВИ ИДЕИ

Започва проучване за нуждите на
възрастните хора от помощ в дома
Бъдещият виртуален асистент в подкрепа на активното стареене ще се състои от отделни модули,
съобразени с потребностите на ползвателите му
Изследването започва от началото на февруари т. г. в
три държави – България, Австрия и Словения. В нашата
страна то ще се провежда от Българския червен кръст и
„Каритас България”. В Австрия водеща организация е Европейската федерация на възрастните хора, а в Словения
- Университетският институт за рехабилитация.
В първата част от проучването ще бъдат анкетирани
над 500 участници. Те ще попълват въпросник, който събира информация за тяхната физическа и социална активност и за ролята на съвременните технологии във всекидневието им. Възрастните хора ще бъдат питани доколко използват телефон, смартфон, таблет, компютър,
интернет, електронна поща, приложения за мобилна
комуникация от типа Viber, Skype, WhatsApp, дали имат
профил в социалните мрежи. Те ще бъдат предварително
осведомени за целите на проекта и изследването, както
и за начина, по който ще се обработват техните данни.
Участието ще бъде напълно доброволно и с писмена декларация за информирано съгласие.
В следващия етап от изследването ще бъдат проведени дълбочинни интервюта с поне 24 потенциални
потребители на виртуалния асистент. Задачата на тези
индивидуални разговори е да разширят и детайлизират
информацията, получена чрез въпросника.
Паралелно с интервютата ще се проведат и срещи с
близо 100 представители на социалния кръг на евентуални ползватели на системата. На тях близки на възрастни
хора, социални работници и доставчици на социални услуги, ще могат да споделят своите представи и изисквания към бъдещия виртуален помощник.

Това е изключително важно за работата по проекта,
тъй като една от неговите задачи е да облекчи работата
на тези хора и институции.
Проучването включва също срещи с експерти в различни сфери – законодателство, социално осигуряване,
телекомуникации и др.
Очаква се резултатите от изследването да бъдат обобщени до края на март 2018 г. Те ще дадат ясна картина
за профила на потенциалния потребител на виртуалния
асистент в подкрепа на активното стареене, неговите
нужди и очаквания от системата.
За проекта
Виртуалният асистент в подкрепа на активното стареене (SAAM - Supporting Active Ageing through Multimodal
Coaching) се разработва в рамките на европейски проект,
който се финансира с близо 4 млн. евро от Рамковата
програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Крайната му цел е да удължи максимално
активния и самостоятелен живот на хората над 60 години
в собствените им домове, като запази доброто физическо, емоционално и умствено състояние, както и социалните контакти на своите потребители за възможно
най-дълго време.
Системата ще съдейства на хората да се чувстват
добре в обичайната си среда, като събира данни за здравословното и емоционалното им състояние чрез сензори, интелигентни измервателни уреди, видео и аудио
приемници. Тя ще следи жизнените функции и приемането на медикаменти, ще открива и алармира за негативни промени в настроението и поведението на своите
потребители. След анализ на здравните показатели и
навиците на възрастния човек, невидимият помощник
ще дава препоръки за здравословна диета, ще предлага
социални и културни занимания.
Проектът започна на 1 октомври 2017 г. и ще продължи три години. В международния консорциум, който
работи по него, влизат 10 организации от пет европейски държави, сред които са водещи висши училища
като Единбургския университет (Великобритания) и
Залцбургския университет; „Париж Лондон” (Австрия);
словенските изследователски организации Университетски институт за рехабилитация и Технологичен институт
„Йозеф Стефан”; доказани технологични компании като
българската ScaleFocus и немската Interactive Wear AG.
Участват също утвърдени неправителствени организации
с богат опит в работата с възрастни хора – Българският
червен кръст, „Каритас България” и Европейската федерация на възрастните хора със седалище в Австрия.
Координатор на проекта е Балканският институт по
труда и социалната политика в София, който от 2001 г.
насам управлява и изпълнява множество социални проекти по различни програми на ЕС и други международни донори. Повече информация за проекта можете да
получите от Балкански институт по труда и социалната
политика: Йордан Димитров - jordandim@bilsp.org; Вера
Велева - vera.veleva@bilsp-pc.org и Екатерина Попова ekaterina.popova@bilsp.org.

полезни. Надяваме се, че и тази година ще можем да обогатим нашия съюзен живот с нови
срещи, нови посещения на исторически места,
нови познания и преживявания, нови спомени.
Естествено, пожелахме си и повече финансови
възможности, за да осъществим плановете си.
А след това обсъждахме промените по чл. 29
от ППЗИХУ; записванията за карти за почивка,
младежкия лагер в Пампорово и пролетния бал.
Накрая, тъй като в близките почивни дни
в цялата страна ще се отбележи масово Сирни заговезни или Прощалната неделя, която
е празник на всеобщото опрощение, всички
взаимно си поискахме прошка и си простихме,
като си пожелахме и много, много здраве.
Горица Милчева,
координатор РО-Дупница

Важно
съобщение
Във връзка с многобройни запитвания до

редакцията на вестник „Тишина” от страна на
членове на РО и техните координатори, ви
уведомяваме, че:
с постановление на Министерския съвет (МС) № 305 от
19.12.2017 г., обнародвано в брой 102 на „Държавен
вестник” (от 22.12.2017 г.) е определен нов месечен
размер на ГМД (гарантиран минимален доход)
от 75.00 лв., считано от 01.01.2018 г.
В тази връзка месечната добавка за социална интеграция, считано от 01.01.2018 г., се променя както следва:
- по чл. 25 от ППЗИХУ за транспортни услуги
от 9.75лв на 11.25 лв.;
- по чл. 26 от ППЗИХУ за ползване на информационни и
телекомуникационни услуги
от 13.00 лв. на 15.00 лв.;
- по чл. 27 от ППЗИХУ за обучение
от 13.00 лв. на 15.00 лв.;
- по чл. 28 от ППЗИХУ, при извършено балнеолечение и
или рехабилитационни услуги
от 195,00 на 225,00 лв.
- по чл. 29 от ППЗИХУ – диетично хранене и
лекарствени продукти от 9,75 лв. на 11.25 лв.;
- по чл. 30 от ППЗИХУ за достъпна информация
от 9,75 лв. на 11.25 лв.
По отношение на
добавката за диетично
хранене и лекарствени
продукти от 01.01.2018
г. ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР Т. Е.
ВСИЧКИ ЛИЦА СЪС 71
И НАД 71 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИМАТ ПРАВО
НА НЕЯ. В случай на направено предложение
за отпускането на добавката в действащата социална оценка от Консултативната комисия при ДСП е необходимо правоимащото лице да
подаде заявление за получаване на добавката в Дирекция
„Социално подпомагане” по местоживеене.
Публикацията подготви Петра Ганчева
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За така наречената „Истанбулска
конвенция” и какво всъщност е тя
Какво се случи досега:
Наскоро се състоя трети пореден масов протест в София
срещу въпросната конвенция. Според участниците в протеста
конвенцията цели унищожаването на българския народ; опасна е за бъдещето на българските деца и самата България, защото формулира понятия за пол, изградени на представата за
„джендър” и социални роли, които отхвърлят традиционната
представа за отношенията между мъжа и жената. Според тях,
по своя смисъл конвенцията не защитава жената, а сексуалния
партньор. Освен това, конвенцията ще доведе до въвеждане
в българското законодателство на понятия за пол, различен от
мъж или жена и ще създаде възможност за узаконяване на еднополовите бракове.
От ГЕРБ отложиха приемането на конвенцията, но председателят на парламентарната група Цветан Цветанов изрази
мнение, че тя все пак трябва да бъде приета до края на българското председателство на ЕС. Засега единствените, които подкрепят подписването на конвенцията са ГЕРБ; против
са Обединените патриоти и БСП. Президентът Румен Радев
също се обяви против приемането на конвенцията. Докато
предшественикът му Росен Плевнелиев е „за”, и е против провеждането на референдум за нея. А в отговор публично изразената позиция на президента Радев, 45 НПО са изпратили
отворено писмо, в което те категорично се противопоставят на
казаното от него и апелират да бъде обединител на нацията.
Истанбулската конвенция е подписана от 28 държави в Европа, 17 от които – членки на ЕС; и е ратифицирана от 44 държави.
Европейският парламент я е гласувал, но не я е ратифицирал.
Усиленият обществен дебат по темата е положителен знак,
защото българското общество ще трябва да се сблъсква все
по-често с този въпрос. Добре е да помислим не само дали искаме да подпишем тази конвенция, но и какво следва след нея.
Именно по тази причина, като човек, занимаващ се повече от
35 години с превод от чужди езици, ще цитирам написаното
от едно българско момиче – Таня Жекова, която много точно
описва голямото разминаване в термините, използвани на английски език и тълкуването им (в някои случаи е нарочно преиначен смисълът!) на български. Таня привежда драстични примери за това, какво се случва в страните, приели конвенцията
и по този начин показва какво ще се случи и тук, ако България
стане една от тези държави:
„Казвам се Таня, на 23 г. съм и тази година ще завърша
лингвистика в Университета в Глазгоу. Работя почасово като
устен преводач с български/английски (public service interpreter)
в една агенция. Преди бях редактор на новините за студентската
телевизия, пишех и за разни издания. Тъй като засега живея и
работя в чужбина, съм се сблъсквала с определени случаи както
лично, така и чрез медиите и ми се стори полезно да обобщя някои неща, които не са съвсем познати в България и са свързани с
проблема около приемането й.
Термините, използвани в конвенцията, обаче, сблъскаха
обикновените граждани с непознати досега философии и
понятия, защото произлизат от движения, чужди на българското общество и предизвикват известни страхове и притеснения за бъдещата насока на страната. Ето какво се случва в
държавите, в които тези движения са в разцвета си:
Постмодерен феминизъм. Участничките в това движение
се борят по цяла гама от много важни въпроси, като например
начина по който мъжете седят в метрото, или носенето на бурка. През ноември миналата година в Швеция мъж бе осъден
на 10 г. затвор за изнасилване, въпреки че никога не е срещал

жертвите си на живо. Самото шведско законодателство използва феминистката идея за revoking consent, т. е. „отмяна на съгласието”.
Самата Истанбулска конвенция изброява множество проявления на насилие, невключващи физически контакт и без ясна
дефиниция (чл. 33, 34, 36b и 40 – „нежелано вербално или невербално поведение”) и подписалите страни се задължават
да ги криминализират, като съответно множество наглед
невинни действия могат да бъдат възприети като насилие.
Още във въведението на конвенцията се твърди, че жените са
„исторически принудени да бъдат в подчинена позиция” и са
масово жертви на насилие, включително и на принудителни
бракове, осакатяване на гениталиите и „престъпления на честта”. Ще припомня, че конвенцията се предлага от Съвета на
Европа и се подписва от европейски държави, където подобни
традиции не съществуват. Истината е, че с имигрантските
и бежански вълни към Западна Европа и в частност Германия,
жестоки обичаи като осакатяване на гениталиите на жените
действително са привнесени и се практикуват все по-масово!
Двойни стандарти. През 2014 г. серия репортажи на Андрю
Норфолк разкриват, че в британския град Ротерхам са изнаси-

лени повече от 1400 момичета на възраст между 11 и 16 години. Престъпленията са извършени в период от 15 години
и местната власт и полиция са били наясно със случаите, но
умишлено са потулвали и игнорирали оплакванията, тъй като
извършителите са от пакистански произход и е имало страх
от обвинения в расизъм. Упорството на Норфолк дава резултат
и националните власти организират допитвания, които доведоха до присъди за извършителите. В същото време депутатка от
лейбъристката партия Наз Шах пише в Туитър: „Тези момичета от
Ротерхам и всички други места трябва да си затворят устите. В
името на многообразието (diversity)”. След публичното възмущение и искания за оставка, тя изтрива поста си. Всеки, който е живял в Западна Европа, е наясно със специалните протекции, на
които се радват имигрантски и малцинствени групи, особено
що се отнася до „културните различия”. Тези въпроси, естествено, не са споменати в конвенцията и не е ясно как точно тя
ще се съчетае с политиките на мултикултурни протекции и
дали действително важи еднакво за всички.
От нестереотипни роли до „джендър” флуидност. Мнозина споделят страховете си, че конвенцията ще нормализира и
институционализира нова категория пол – т. нар. „трети пол”,
а други заклеймяват тези безпокойства като назадничави и несъстоятелни, като твърдят, че официално предмет на текста в
конвенцията е борбата с насилието – така например, член 14 за-

дължава включването на учебни материали по „нестереотипни
полови роли” в „задължителната училищна програма и всички нива на образование в страната”; член 3 определя пола
като „социално конструирани роли”; член 12, т. 1 предвижда
мерки за изкореняването на нрави, традиции и „стереотипните роли на мъжете и жените в обществото”.
Обаче „джендър“ образователни методики, съчетани с иновативно сексуално образование, от години се прилагат в някои
западни общества. Така например в Швеция съществуват детски заведения, където възпитатели и деца вместо „тя” и „той” са
задължени да използват неутралното в шведския език местоимение „Hen”. Джендър мейнстриймингът в страни в Европа
се осъществява също и посредством включващо сексуално
образование – например съгласно препоръките на немския федерален център за здравно образование. Тези препоръки са от
години в сила в Германия и насърчават методи, които разкриват на деца до четири години „правото им да се изследват
половата си идентичност”, а при тези до 12 години - „полова
ориентация, разновидностите при сексуалното поведение,
разлики между полова идентичност и биологичен пол”, и „удоволствие, мастурбация и оргазъм”. Подобни „образователни”
инициативи са довели до бум на т. нар. състояние на „gender
dysphoria” сред тинейджъри и малки деца (на български може
да се преведе като обърканост или неопределеност по отношение на пола). Извършват се операции на деца в много ранна
възраст – наскоро в Австралия има случай с операция на четиригодишно дете, а във Великобритания и САЩ масово се основават клиники за смяна на пола за непълнолетни. И още нещо:
британското правителство е обявило, че от 2019 г. ще има
задължителни часове по сексуално образование, включващи
транссексуалност и полова идентичност във всички основни
и средни училища. Родителите няма да имат право да откажат участие на децата си в тези часове. Тези, които са против транссексуални идеологии, рискуват децата им да бъдат
отнети от социалните служби, като най-фрапантният случай е
от 2015 г., когато на румънското семейство Бонариу са отнети и
петте им деца (най-малкото от които е бебе на три месеца), заради „християнска индоктринация” от норвежката служба.
Университетско проучване в самата Швеция показва ясно,
че хората, претърпели операция за смяна на пола, са в много
по-висок риск от опити за самоубийство и психични проблеми.
Т. е. всички полово неориентирани хора страдат в много по-голяма степен от психични проблеми и имат суицидни мисли.”
Цитираното (с известни съкращения) от Таня Жекова в прав
текст посочва това, което текстовете на Истанбулската конвенция ще наложат като закон, ако бъде ратифицирана от съответната държава: пълно заличаване на национална идентичност, традиции и култура; въвеждането на учебни програми и
материали за „нестереотипни полови роли” във всички училища и насилственото отнемане на правото на глас на родителите за участието на децата им в подобни програми, което ще
доведе до отнемането на децата им; нарастването на броя на
самоубийствата и на хората с неуравновесена психика…
И това са само една малка част от последиците – има и още..
Но най-важното е, че в конвенцията не става дума само за закрила на жените от насилие, а за нещо много сериозно, което
ще даде силно отражение върху бъдещето - децата на България и оцеляването ни като нация. Затова е необходимо всеки
от нас да има ясно заявена гражданска позиция и отношение
към ратифицирането на конвенцията.
Петра Ганчева

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжен ли е сурдопедагогът да знае жестов език?
Уважаеми читатели, днес ви представяме един интересен проблем,
дискутиран не само у нас, но и по
целия свят.
Неотдавна в Русия, на Втория общоруски конгрес на дефектолозите,
проблемът бе поставен с изключителна сериозност. На конгреса, който
се състоя в края на миналата година
в Москва, присъстваха дефектолози от много страни в света, което го
направи важно международно събитие.
А целта бе – да се определят приоритетите и да се изработят стратегии
за развитието на дефектологическата наука и практика. Просто казано
– отчетливо да се определи ролята
и мястото на тази наука в днешното
образование.
Представяме (със съкращения)
статията на Дмитрий Алексеевски от списание ВОГ, публикувана
в броя от декември 2017 година,
в която авторът е проследил накратко проблемите, обсъждани
на това международно събитие в
руската столица
В така нареченото „корективно”
образование в последните години
настъпиха големи промени. И тези
промени за съжаление, в голямата
си част сега се правят „отгоре”, без

да се отчитат особеностите на образованието на лицата с ограничени
възможности на здравето.
А от това следва неразбиране на
значението на дефектологията в образованието на лицата с ограничени
възможности.

В рамките на това включване се
изравнява ролята на педагога и дефектолога. С чия лека ръка се появи
уникалното мнение, че ако обикновеният педагог овладее и научи
по-малко от компетенциите на дефектолога, то всичко ще бъде просто

прекрасно в нашето образование.
За съжаление и сега се нарушават принципите за комплектоване
на класовете в училищата и в образователните организации, в които се
обучават и се възпитават деца с нарушен слух. В такива групи се включват голямо количество деца, което
води до понижаване качеството на
корекционната помощ, защото групите се комплектоват едновременно
от слабочуващи деца, глухи деца и
деца със сложна структура на дефекта. Всичко това води до усложнения
в образователния процес да децата с
нарушен слух.
От друга страна, почти непоносими са изискванията за водене на документацията от сурдопедагозите в
образователния процес. Те „тънат” в
бумащина, вместо да учат и възпитават децата с увреден слух. А защо да
не бъдат създадени помощни групи
от специалисти, които да се занимават с нормативните документи в областта на сурдопедагогиката и учебно-методическата литература.
На този конгрес с голямо международно участие, беше отбелязано
от всички, че е намалено в последните години вниманието към слухово-речевото развитие на децата с
нарушен слух. А съществуващата в

Русия практика за обучение по жестов език на бъдещите сурдопедагози
не позволява в пълна степен да се
овладават жестовете, чрез които уверено да общуват с нечуващите хора.
Но въпросът за увеличаване на часовете за изучаване на жестовия език
от бъдещите сурдопедагози предизвика нееднозначна реакция. Защото
някои считат, че в такъв случай ще се
забрави за аспекта на развитие на
речта и слуха на нечуващите деца.
Въпреки, че привържениците на увеличаването на часовете по жестов
език казват, че отдавна жестовият
език при обучението се използва
като спомагателен.
Самите нечуващи деца, както показва практиката, по-добре приемат
темите на обучение и педагозите,
които използват жестовия език, за да
подпомагат педагогическата работа.
И още – с глухите родители на тези
деца, педагогът може по-леко да общува на техния жестов език.
За съжаление и на този конгрес
на сурдопедагозите, проведен в
Москва със завидно международно
участие, въпросът „Нужен ли е жестовият език на сурдопедагозите?”
остана открит!
Превод: Йорданка Димитрова
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Съюзен живот
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В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: първа обща среща
на организациите на и за хората с увреден слух
за официално признаване на жестовия език в България

От стр. 1

ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК –
В ЗАКОН, ИЛИ УТВЪРДЕН В КОНСТИТУЦИЯТА
НИКОЛАЙ НИНОВ, председател на Съюза на глухите в България:
Ще говоря по същество. И въпросите, които задавам, нека също да изясним тук по
същество. На първо място – какво ще представлява тази работна група? Към кого ще
бъде тази работна група? Дали ще е работна група вътре в обществения съвет към комисията за взаимодействие с гражданите, или и към самата комисия? Кои ще бъдат
включени в работната група от организациите за глухи хора? По колко представители от
всяка организация да има включени вътре в тази работна група? Важно е да уточним,
защото тук има организации, които са по 5-6 човека. Друго – би трябвало, когато правим работна група, да знаем тази работна група с какъв статут ще бъде, как ще функционира и как ще съществува? Каква ще е нейната роля? А членовете на тази работна
група – единствено и само членове на организации на глухи хора ли ще бъдат, или ще
се включват и организации от обществения съвет?
Следващият въпрос – към тази работна група не всички могат да бъдат експерти във
всяко едно отношение. Казвам го защото, когато се пише един законопроект, той е специфичен и е особен. Работата по него изисква не само юридически познания – изисква
от създателите му и административни познания за състоянието на цялата държавна
структура. Тук става дума за цял един комплекс – много сложен за взаимодействие. В
този ред на мисли, към тази работна група задължително трябва да бъдат извиквани
при необходимост и съответни експерти към съответната законотворческа област, които най-професионално, спрямо българското законодателство и спрямо европейското
законодателство, да могат да кажат и да изразят най-точно как да бъде разписан законопроекта.
И още нещо – което всъщност е най-важното – всички ние трябва да сме наясно и
трябва всички глухи хора да го знаят - приемането и утвърждаването на един законопроект не означава автоматично, че жестовият език на глухите ще стане национален
език. Това може да означава само, че той ще е признат като средство за комуникация, или всичко друго, но не и че е национален език. Националният език е записан и е
разписан в Конституцията на Република България. Там е написано кой е националният
език. Всичко друго – дори записано в каквито и да е закони, няма да се приеме като
официализиране на език. Няма.
Но ние поне можем да предизвикаме експертно становище по този въпрос. Колкото
и да е парадоксално - но един език, за да бъде признат като език, трябва да бъде съответно научно изследван. А научното изследване, трябва да е приключено и с него да е
доказано, че това е език. После този език трябва да бъде включен в конституцията, за
да бъде признат на национално ниво.
Затова аз предлагам, когато изобщо говорим за тези работни групи, и изобщо когато
обсъждаме тези законопроекти – да има експертно становище на висше ниво, с което
да се съобразяваме. За да не изпаднем в парадоксалната ситуация – само защото езикът на глухите не е вписан в Конституцията, утре да ни кажат, че това не е националният
признат език, защото в конституцията е вписан само българския говорим и писмен език.
Казвам всичко това, защото то е продиктувано от факта, че съм в голяма степен запознат с много обстоятелства, които във времето и в годините са ме притеснявали. И
затова, преди още да започне дейността в работната група, аз искам да съм наясно
със статута й, със състава й, с нейните функции, с нейните представители, които ще са
официални представители на националните ни интереси като организации на глухите.
По този начин ще можем да дадем един истински вариант за работа, с който по съвсем
парламентарни принцип да бъде обсъждан въпросът.

И когато вече всички ние, като национални организации на и за глухи хора, излезем
със съответното становище, тогава вече и депутатите, ще могат да са спокойни, че това
е нашата ясна позиция.
ЦВЕТАН КУНЧЕВ, член на управителния съвет на Фондация „Глухи без граници”:
В момента тук става дума за обсъждане на законопроект. Аз обаче смятам, че това
може да се приеме само като първа стъпка за наша обща дейност. Защото законопроектът може да се промени след две-три години, след още две-три години – пак. Не това
трябва да е нашата цел. Ето защо моля темата днес да бъде друга – как жестовият език
да бъде записан в конституцията и какви резултати ще даде това. Ние ще презентираме
тук специална наша анкета, която безпрекословно доказва това. Но нека споделя и друго
– наши представители, заедно с ръководители на СГБ, преди две години бяхме в Европарламента в Брюксел, където обсъждахме дълго този проблем. Научихме много и нека
тук да поискаме такива права, каквито имат глухите във Финландия, Австрия, Португалия
и Унгария, където жестовият език да е записан като официален в Конституцията
ИЛИЯНА ВЪЛЧЕВА, Асоциация на гражданите с увреден слух в България:
Вие говорите за конституция, за работна група. Но нека бъдем конкретни. Ние два
пъти давахме предложения за включване в конституцията. Но на този етап установихме, че в по-голямата част държавите в Европейския съюз имат закон за жестовия език,
който е равнопоставен за признаването на езика като официален в страната. Този законопроект, който е предложен тук, ние от Асоциацията на гражданите с увреден слух
в България подкрепяме напълно. И той ще се развива в другите закони по-нататък. Ние
предлагаме всяка организация да даде свое становище или критики към него и да постигнем съгласие в интерес на правата на глухите хора в България. А изследванията,
които предлагате и които са правени за жестовия език, не са нито първите, нито последните. Много моля да мислите в перспектива. Както за концепцията, така и за Конвенцията на ООН – чл. 21; и за международните договори, които са ратифицирани. Защото
ние имаме стари становища за жестовия език още отпреди години. Ние предлагаме
промяна. Апелирам, след като бъде публикуван проектозаконът, да представите вашето становище, за да постигнем съгласие по него.
ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА, Бъдеще за глухите в България:
Не съм съгласна с Илияна Вълчева. Питам – къде е правото на глухите днес? Къде в
българската конституция е записано, че ние, глухите имаме права? Никъде. Времето
минава, децата преминават през живота и отиват във възрастта. И нищо досега не се
случва. Не съм съгласна и с Работов също. Аз всъщност не разбирам тяхното действие
за какво е. Ние сме абсолютно глухи хора. И много неща не знаем, защото понякога ги
разбираме по различен начин. Чуващите разбират, могат да говорят и да ни манипулират. А глухите остават в някакво неведение във времето. Искаме жестовият език да бъде
в конституцията. Не желаем да бъде в различни закони. Няма време. Има много млади
хора. Има много неща, които стават и в Европейския съюз, а ние тук не ги разбираме.
Много е важно да бъде официализиран от конституцията този жестов език, за да можем да получаваме повече информация и да сме наясно.
МИТКО ЯКИМОВ, председател на Фондация „Глухи без граници”:
Според мен нашият жестов език трябва да влезе в Конституцията на Република България. Да се въведе езикът ни като най-висша конституционна цел. Това едва ли ще
бъде проблем, ако всички застанем зад тази идея.
Но трябваше преди тази среща предварително да говорим. Да бъдем поне запознати с предложения нов законопроект. Имам предвид това, че миналата година, когато
беше отхвърлен първия законопроект, изживяхме трудно ужаса от политическата конкуренция. Политиците се скараха, но… за наша сметка. Защо им бе това? Сега не бива
да се повтаря такъв сценарий. Трябва ни, много ни трябва обединение, за да преодолеем всякакви конкуренции.
На стр. 5
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От стр. 4
А оттам нататък нека да мислим и за себе си. За тази работна група например, която
трябва да изработи кристално ясни социални политики и правила. Очакваме те да се
изравнят с политиките на другите държави от Европа, където жестовият език е конституционно утвърден.
АНТОН КУТЕВ:
Когато говорим за конституцията нека все пак да имате предвид, че Конституцията е
основният закон на нашата държава, който има особен начин на приемане. Там трябва
конституционно мнозинство. А за да се създаде такова конституционно мнозинство,
трябва да има и силно обществено усещане за приемане на такава промяна. Аз поемам
ангажимента да защитя всички ваши интереси жестовият език да бъде в конституцията. Но дали ще се случи? Това не е само въпрос на политическа воля и власт. Това е
въпрос на обществен консенсус, който ние трябва да изработим заедно. Защото сега аз
нямам чувството, че такъв обществен консенсус съществува. Тепърва трябва да правим
много стъпки в тази насока.
КРУМ ЗАРКОВ, народен представител и член на комисията:
Позволявам си да ви обърна внимание към едно – дали жестовият език ще бъде
признат в конституцията, или не – и в двата случая ще има нужда от специален закон,
който да официализира езика. Да се впише жестовият език в конституцията е благородна кауза, за която съм сигурен, че ще се случи в бъдеще.
Но искам да кажа, че това не бива да бъде пречка сега, в този момент, за написване
и приемане на специален закон, от какъвто всички вие знаете, че има нужда. Уникален е
шансът, който има общественият съвет, комисията и нашето народно представителство – да
търсим съгласие с Министерството на образованието и науката и с всички други. Предложенията са на масата и вие сте хората, които ще можете да ги изчистите. И ако искаме да не се
въртим в кръг и да прекараме още няколко години в спор – кое е хубаво, па-хубаво, най-хубаво, то трябва сега, на базата на предложението за проектозакон, направено от ГЕРБ, ние
да направим своето предложение, вие също да дадете своите предложения. След като ние
успяхме да се разберем, вие също ще успеете да се разберете. Повярвайте ми.
БОЯНА АЛЕКСОВА, старши инспектор в дирекция „Приобщаващо образование”
при Министерството на образованието и науката:
За възможността за използване на жестовия език във всички сфери, с оглед на изпълнението на оперативната цел „Признаване и популяризиране на българския жестов език като езикова система”, която е с цел въвеждане на жестовия език в Плана за
действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с
увреждания 2015-2020 година, Министерството на образованието и науката приветства
наистина предприемането на действия за официално признаване и разпространение
на българския жестов език в обществото. Ние имаме възможност да опитаме квотните
групи. И също така, както виждам тук са включени изключително много представители
на повечето заинтересовани страни, преди всичко от хората с увреден слух. Така че,
имаме възможност да обмислим и да обсъдим днес всички следващи работни срещи.
Да мислим и как ще представим нещата да бъдат в полза на хората с увреден слух. МОН
активно ще участва в прецизирането на всички текстове и всичко, което е възможно.

товия език. Затова твърдя, че имаме нужда от чуждестранни експерти. В тази връзка
имам призив към всички вас – за да поставим началото на нещо добро за бъдещето
на всички глухи в България, да вземете под внимание факта, че липсата на достатъчна
експертност у нас ни налага да ползваме чуждестранен опит.
ДИЯН ДЕМИРОВ, зам. председател на Съюза на глухите в България:
Взимам отношение първо по казаното от Ашод Дерандонян. Аз съм против работната група да бъде от експерти. Най-малкото от експерти с чуждестранен произход и
чуждестранни познания, които може само изкуствено или комерсиално да се опитат да
внедряват тук жестов език.
В тази зала ние сме представители на различни организации, които работят с глухи
хора в България. И мисля, че ние, българите трябва да кажем какъв искаме да бъде
проектозаконът в България. Ние, българите да определим какви да са целите за въвеждането на българския жестов език в българската конституция и т. н. А ако на някоя от
нашите организации й трябват допълнителни експерти от чужбина – нека си ги наеме.
Второ, забелязвам, че на тези среща се получава една противопоставеност. Дали сега говорим за нов проектозакон, или говорим за въвеждането на жестовия език в конституцията.
Всички ние винаги сме казвали, че глухите хора трябва да са наравно по права с чуващите, с
останалите хора. Само конституцията може да ни осигури правата за тази равнопоставеност.
Всякакъв закон за жестовия език – дори и най добрият, ще бъде вид закон за комуникация. А
това е по-ниско стъпало на равноправие, което ще се отнася и за образованието, и за цялостната социална политика към нас. Ние сега трябва да се спрем на една цел – конституцията. А
процесите за постигането на тази цел са въпрос на борба и на стъпки нататък.
МИРЯНА МОШЕВА, координатор на Националния методически и консултативен
център по проблемите на жестовия език в СГБ:
Всички присъстващи с увреден слух тук сте минали покрай мен. Всички сте взели от
мен – малко или много, от жестовия език. Аз 40 години работя по този проблем и съм
запозната с всички подробности по него. Затова искам да взема отношение по въпроса,
повдигнат от Дерандонян за експертите от чужбина.
Ние, в Съюза на глухите, от години наред сме събирали опит от всички държави по
отношение на жестовия език. В момента има много хубави закони за жестовия език. За
най-добър е признат унгарският жестов език. Ние познаваме и закона на Македония, а
наскоро научих, че е признат и законът в Гърция и Ирландия. При нас, в библиотеката на
СГБ, има събрани и са на разположение за четене и ползване много закони. Защо трябва
да каним експерти от чужбина, когато имаме налице всички закони, които можем спокойно да разгледаме и от тях да вземем най- ценното? Има ли някакъв проблем в това?
РОСИЦА КАРАДЖОВА, председател на Младежката организация към Съюза на
глухите в България:
Не съм съгласна с предложението на Ашод Дерандоян. Тук, в България, нашият език
е българският. Какъв и кой чужденец може да ни бъде полезен, ако правим научно изследване за българския жестов език? Едва ли има такъв, който да може да ни учи нас
на нашия език! Нека да не правим изкуствени неща. Нямаме нужда от чужди експерти
тук, в България си имаме достатъчно опит. Имаме и достатъчно познати хора днес и в
историята назад, които биха могли да бъдат най -полезни.

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ – ИЛИ ДА РАБОТИМ САМИ

ДИСКУСИЯ - ЖЕСТОВ, ИЛИ ЖЕСТОМИМИЧЕН ЕЗИК

АШОД ДЕРАНДОНЯН, председател на Фондация „Заслушай се” и заместник председател на обществения съвет:
Призивът ми тук е към всички – да мислим единствено в посока как да обединим
усилията си, за да постигнем максимална експертност и качество на предложения проектозакон. Не е лъжа, че в България нямаме достатъчно експерти в областта на жес-

Иванка Йовкова, председател на БАХУС:
Системата за обучение на преводачите, която се използва сега у нас, има нужда от
промяна. Има нужда от промяна в българския жестов език въобще. Затова предлагам
в закона да се отбележи специално – лекторите и обучителите на жестовите преводачи
да бъдат само глухи хора.
На стр. 6
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В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: първа обща среща
на организациите на и за хората с увреден слух
за официално признаване на жестовия език в България

От стр. 5
Така преводачите ще бъдат най-качествени. Това е езикът на глухите и е редно на
този език да обучават глухи. Освен това нека да говорим за жестов, и за жестомимичен
език. Аз съм за това да има жестов език. Ние глухите хора се уморяваме бързо, когато
четем по устните. Затова трябва да има специален курс за жестови преводачи и той да
се води само от глухи, не от чуващи.
РОСИЦА КАРАДЖОВА:
Не съм съгласна с г-жа Йовкова. Защото ние трябва да виждаме ясна артикулация заедно с жестовия език. Това е много важно и за малките деца, за да могат да се развиват
и да се учат да пишат на български език. Защото те четат по артикулацията казаното от
чуващите хора. Ние и без това имаме много проблеми в образователната система. Но
ако дам пример със себе си – когато имам лекции, аз чета какво артикулират, но едновременно с това са ми много нужни и жестовете. Аз съм за това – да има български език
с артикулация и жест. И така да бъде записано в закона.
МИЛЕНА ГЪРКОВА-КАЛИНОВА, председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език в България:
Искам да обърна внимание на аудиторията за ролята на жестомимичния преводач.
Тук в залата, повечето хора са глухи и именно жестомимичните преводачи осъществяват правото им на достъп до информация. И когато говорим за нов закон – нека той да
е обвързан максимално и с преводачите. Всъщност това са единствените хора, които
помагат най-много на глухите за усета им към света. Казвам това не случайно – имам
глухи баба и дядо; моите деца са глухи и затова с цялото си сърце искам да подкрепя
един закон, в който достойно се разбира и регламентира работата на преводача.
ЦВЕТАН КУНЧЕВ:
Ролята на преводачите е несъмнено важна, както бе отбелязано и при представянето
на новия законопроект. Но понеже този законопроект не беше разпространен и аз не
съм запознат с него; то не ми стана ясно какво значи „маркиран” български език? Но
още по-неясно за мен e защо експерти от Агенцията за хората с увреждания имат право
да представляват преводачите въобще и защо регистърът на преводачите ще се води
там, след като съществува Национална асоциация на жестовите преводачи в България,
регистрирана през 2005 година?

ЗА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА НАРОДНИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА НОВИЯ
ЗАКОНОПРОЕКТ

езика. И това, че вносителите използват жестов език, не означава, че те могат да имат
експертна позиция. Не – те могат да имат мнение. Те могат да изкажат мнение и имат
право на това. Но това не ги прави експерти. Затова тук трябва да направим едно дълбоко разграничаване. Защото до този момент какво се прави в България – имаме един
вид работни групи, които са представителни. Събират се глухи хора, разсъждават по
техен начин по въпросите и всичко остава на повърхността. Тук сега с това трябваше да
започнем обсъждането на състава на работната група. Има вече работна група, а кои
ще влязат по-късно в нея ще се знае по-късно. Как ще се работи – това трябваше да
обсъждаме. Да, глухите задължително трябва да участват, но ако ще разписваме закон,
трябва да има експерти, специалисти, които разбират от темата. Каквато аз ще съм - от
тези, които разбират от образование и жестов език. Когато говорим за образование на
децата, трябва да се съобразяваме, че те имат разнообразни нужди и разнообразни
потребности. Затова ни трябват хора, които имат опит, имат експертиза, и които могат
обосновано да изложат тази експертиза.
НИКОЛАЙ НИНОВ, председател на СГБ:
Категоричното ми становище и мнение е, че трябва да се създаде силна работна група, в която да се включат само представители на организациите на и за глухи хора, без
специалисти и експерти. И аз лично, като председател на Съюза на глухите в България
ще настоявам за това.
Подкрепям напълно становището на г-н Кутев, който като председател на комисията,
предложи от всяка организация да бъде излъчен по един представител в работната
група. И допълни, че ние, като работна група от организации на глухите хора, ще можем
винаги – в зависимост от конкретна ситуация, в зависимост от това за каква терминология става дума и за какъв проблем – да разчитаме при молба за съдействие от съответните експерти и да имаме пълна подкрепа и съдействие с експертно становище. Така
ще бъдем подкрепени и професионално по всеки проблем.
Но след това изказване, което чухме сега – хайде да говорим право в очите. Нямам
против вътре в работната група да се включват хора, като г-жа Лозанова. Но какво ще
стане? Питам също – тя като експерт ли ще се включи в работната група? Ами ако ще е
така - да включим една купчина експерти в тази работна група и готово. Тогава няма да
имаме работна група, а ще имаме експертна група. А глухите?
Аз не бих имал нищо против, ако има организация на глухите, която да ви покани и
да ви излъчи като единствен неин представител в работната група. Никакъв проблем
няма, стига съответната организация да ви излъчи за представител. Но сега? Няма да
се въртим в кръг.

АНТОН КУТЕВ:
Днес разбрах, че има консенсус за това, че вие искате да работите. За някои от вас
по-важна е промяна в конституцията. Други смятат, че е по- важно е да се работи за закон за жестовия език. За мен тези две посоки не са оспорими и ние трябва да работим
и по двете. Поемам вече ангажимент за следващата среща на работната група ние от
всички политически сили да ви уведомим какви са възможностите за промяна и как
може да стане това.
По въпроса за закона. Вие и ние вече казахме, че всеки един трябва да даде становище по закона. Ако вие не сте съгласни със закона, а имате други предложения – тоест,
ако ви е „тесен” този закон, дайте тогава други предложения! Но сега като приключим,
моля да уточните първото заседание на работната група кога да бъде и дотогава всеки
от вас да даде или предложения по закона, или предложения извън закона.
Следващото предложение, с което вие ще се съгласите, или няма да се съгласите – аз
няма да ви го налагам, е работната група да се състои от един представител на всяка
организация.
Искам да ви уверя, че всяка експертна помощ – външна, която на вас ви трябва, ние
ще осигурим. Независимо дали става дума за експерти юристи, или за някаква друга
подкрепа от министерствата, свързани с вашата работа. Всяка експертиза, стига тя да е
необходима на работната група и ние да сме в състояние, ние ще ви осигурим В този
смисъл, за мен в работата на тази работна група вече не стои въпроса за експерти и
експертиза, колкото тя да бъде полезна за представителите на общността. За да могат
да знаят те, че са защитени техните интереси, вашите в този случай.

ЗА ЕКСПЕРТИТЕ И ЕКСПЕРТНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪДЕЩАТА РАБОТНА ГРУПА
СЛАВИНА ЛОЗАНОВА:
Аз работя като жестомимичен преводач повече от 20 години. Но сега, когато говорим за гражданска инициатива и за експертност – имам да кажа много. Аз не съм член
на никоя организация на глухите. Когато обаче се иска експертна позиция и експертиза, трябва да се знае, че експертизата не винаги е от вносителите и носителите на

И, знаете ли, уважаеми читатели, последваха ръкопляскания! След което срещата неочаквано завърши. Всички станаха, прегръщаха се и като че ли бяха наистина доволни.
Какво пък – нека е така. В рамките на срещата всеки бе изпълнил своята мисия
и дълг. А по-нататък... Задачите тепърва предстоят. С обсъждането на новия
законопроект, с новите изисквания, които ще представи всеки.
Ще ги очакваме и ние. И ще ви пишем. Пишете ни и вие. За всичко, което е привлякло вниманието ви и за всичко, което мислите че ще е полезно за нашата общност!
Йорданка Димитрова

19 февруари 2018

Съюзен живот
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СРЕЩА НА НАДЕЖДАТА
К

огато преди много години преминах от една действителност в друга, от едно социално положение в
друго, от състоянието чуване към нечуване, не съм
си и представяла, че ще извървя този дълъг път на познание. Познание, постигнато чрез пряко наблюдение и участие в центъра на събитията. Откакто съм член на Съюза
на глухите в България (СГБ) близо тридесет години, съм в
неговата културна и организационна среда. Днес на плещите ми пада и отговорността в ръководно отношение –
напълно естествен и закономерен процес.
Въз основа на отговорното ми положение в структурата на СГБ и поетите задължения имах възможността
да присъствам на срещата, инициирана от Обществения
съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, състояла
се на 06.02.2018 г. в Народното събрание, по проблемите
на жестовия език (ЖЕ). Няма да изброявам нито имена на
присъстващи личности, нито имена на организации, още
по-малко ще цитирам някого. Ще изкажа единствено и
само моето лично мнение с оглед на разигралите се дискусии. Ще се опитам да съм максимално обективна и да
посоча слабости въз основа на моя натрупан опит, наблюдения и разговори с нечуващи приятели.
Предвид първоначално обявената тема за срещата –
разширяване състава на работната група към съвета и
организиране на обществено обсъждане на проблемите,
засягащи хората с увреден слух, недоумение и неодобрение предизвика изместването на фокуса върху нов законопроект, който не бе предоставен за предварителен прочит
на всички заинтересовани страни. С оглед на факта, че

Лична позиция

всяка една присъстваща организация иска прозрачност в
мерките и решенията, касаещи малката ни нечуваща общност, отново бе направен опит за открита манипулация.
И неволно си задаваш въпроса: има ли край човешката
глупост и до колко нейното място е зад гърба на истински нуждаещите се? Съобразно болезнените проблеми
със статута на българския жестов език, тотално неграмотното младо поколение, излизащо от специализираните
училища за деца с увреден слух, висящото положение на
интегрираните и пръснати деца със слухови нарушения из
масовите училища, дискриминативната обстановка около
студентите с увреден слух, нерегламентираното положение на преводачите от и на ЖЕ, е крайно недалновидно и
тенденциозно грубото налагане на едностранчива гледна
точка. Макар, че тази среща трябваше да изясни точно тези
проблеми, дискусионно те не бяха засегнати по същество,
а мимоходом. Чуха се призиви: „А, бе, дайте да одобрим
този закон (има се предвид новия законопроект, който бе
предложен за обсъждане на срещата, но не и предоставен
предварително за анализ и оценка), да го внесем и така
ще имаме основата, ще поставим началото!” Хубаво! Но
нека поставим начало на нещо наистина смислено и обгрижващо нуждаещите се отвсякъде, не само с мисъл, а и с
адекватни действия, подплатени от задълбочен анализ на
окръжаващите проблеми и необходимости, текущото със-

Нов опит и... надежда за ново начало!

П

о покана на г-жа Даниела Димитрова, депутат от
парламентарната група на ГЕРБ, която е от гр. Добрич, присъствах на срещата, организирана от Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с
НПО и жалбите на граждани, състояла се на 6.02.2018 г.
На срещата присъстваха всички заинтересовани страни
относно жестовия език. Понеже присъстващите бяха много – от всички организации за и на хора с увреден слух,
беше невъзможно всички да се изкажат, затова си позволявам да споделя тук моето лично наблюдение и становище. За първи път присъствам на работна среща от такъв
мащаб и слушах с огромен интерес всяка страна и всяко
мнение. Радвам се, че все пак срещата премина възможно спокойно, предвид различния начин на мислене на заинтересованите от проблема, свързан с узаконяването на
българския жестов език (БЖЕ).
Като човек, загубил слух в зряла възраст, но от 17 г. в
системата на СГБ, вече съм добила достатъчно представа
къде „куцат нещата” и на тази основа излагам собственото
си мнение по въпроса. Според мен ощетените от липса на
закон за БЖЕ хора бих класифицирала в три групи, без да
казвам кой е най-ощетен, макар според мен това да е под-

растващото поколение.
Защо децата? Поради липсващ закон и съответни законови наредби, в специализираните училища, а и в масовите, където учат деца с увреден слух, има недостиг на
подготвени кадри. Тези, които работят в момента, не могат
да бъдат накарани насила да усвоят БЖЕ и съответно да го
практикуват и преподават материала с помощта на жестовете. Ако има закон, той ще предполага по-различна квалификация от това на обикновен педагог и съответно подобаващо заплащане. Прост пример: в провинциален град като
Добрич няма нито един сурдопедагог! Най-близкият град,
където могат да ползват услугите на такъв, е Варна.
Глухите в зряла възраст също сме ощетени от липсата
на такъв закон. Често сме подложени на дискриминационно отношение в административни служби, където няма
кой да ни съдейства, ако с нас няма близък човек да ни
превежда. Пак поради липса на закон който да защитава
правата ни като равноправни граждани, никой не може да
задължи поне един служител в дадена административна
служба да владее БЖЕ.
И... ето, че стигам и до другата засегната група – жестовите преводачи! Недостиг голям! Защо? Защото няма

Отзвук от събитието
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а всички ни вече трябва да стане ясно, че срещата с депутатите Антон Кутев от
БСП и Младен Шишков от ГЕРБ стана благодарение на нашите обединени усилия.
Декларацията, която всички видяхте, отпечатана във в.„Тишина”, изигра своята
роля. Тази втора декларация, подета от СГБ и по-конкретно от неговия председател,
последвала първата, която ни обедини около датата на международния празник на
глухите, вече започна да дава резултати.
Срещата на 6 февруари ни даде вярата и надеждата, че гласът на хора със загубен слух
вече започва да се чува. След голямото огорчение, което ни причини политическия конфликт
между представителите на БСП и ГЕРБ в парламента, който отхвърли проектозакона на
българския жестов език, лично за мен беше един радостен факт! Присъствието на двамата
депутати от двете различни политически сили и техните думи, че въпреки политическите
си различия те са готови на споразумение, за да ни помогнат на нас, нечуващите, да имаме
справедлив закон за нашия жестов език!
А вторият радостен факт бе, че те заявиха, че този закон може и трябва да бъде изготвен
изключително само от нас самите, с нашите обединени усилия и съвместно обсъждане.
И сега е много важно всички ние, раздробени между толкова ненужни сдружения,
да намерим общ език,за да оправдаем оказаното ни доверие! Да изхвърлим от себе
си дребнавичките чувства на злоба и омраза и да действаме заедно за общото добро,
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тояние на ресурси и възможности. А не налагане на чужди
„експерти”, заемане на опит от държави, които по нищо не
се доближават до действителността в България. Без оглед
на обстановка, култура, темперамент, историческа и настояща действителност, опит, натрупани практики и изводи.
Не е необходимо да налагаме стереотип на поведение и
обучение, които не биха запълнили и без това дълбоките
бездни в българското образование на деца и младежи с
увреден слух, но биха създали още по-неграмотни и зависими индивиди. Необходимо е да се поведе дългосрочна
дискусия с всички заинтересовани страни по гореизброените проблематики, да се оформят бъдещи желани резултати, да се набележат методики за тяхното постигане
и с оглед на това да се поведе двустранен диалог между
заинтересованата група, т. е. организациите от и на хора с
увреден слух, и държавния сектор, в чиито правомощия е
властта да регламентира и утвърди нашите искания. Крайно време е глупостта да отстъпи място на разумното и истински загриженото отношение към хората с увреден слух,
защото те са най-дискриминираната група граждани на Република България. Как е възможно в 21 век все още да не
се зачита човешкото право на достъп и пълноценен живот?
За повечето от нас ЖЕ е необходимост така, както е необходим и говоримият и писмен български език. Жестовият
език – това е българският език в неговата друга форма –
жестовата. Той се говори тихо, без крясъци, с изяществото
на ръцете. Нека най-после заслужено му отдадем място до
говоримия!
Тилка Кайрякова
регламентирано, подобаващо заплащане на този квалифициран труд!
Уважавам всяка една организация, която се бори за узаконяването на БЖЕ и както почти всички на срещата изразиха становище, че е належащо законът да влезе в Конституцията на България (което, според управляващите, ще е
много трудно и ще отнеме време). Но, както се изрази г-н
Антон Кутев, фактът, че има толкова организации на и за
хора с увреден слух, е ПОКАЗАТЕЛЕН за разногласията помежду ни. Моят апел към представителите на всички тези
организации е: в името на глухите хора и тяхното бъдеще
като равноправни граждани на страната, да не се губи време в пререкания като „кой първи предложил”, „кой е по-,
по- и най”, кой има повече експерти и т. н. Достатъчно години са изгубени в безполезни спорове безвъзвратно! Нека
не „дърпаме чергата” всеки към себе си, понеже тя е на
цялата глуха общност! Нека новата работна група, в която ще има представител от всяка организация, да работи
именно за доброто на глухите хора, за техните преводачи и
най-вече – за подрастващото поколение. Нека да покажем
на управляващи и сънародници, че наистина отстояваме
своята позиция - а именно да бъдем приети като равноправни граждани. Не можем да си позволим „лукса” да продължим с междуорганизационни различия и разделения,
от които никой не печели. Нека заедно да застанем на позиция, която да ни извоюва правата!
Петя Митева, председател на ТО-Добрич

което ще ни донесе един справедлив закон, чрез който да можем да решим всичките ни
наболели проблеми, породени от многогодишната липса на такъв закон!
Естествено, че за изготвянето на този закон ние ще имаме нужда от компетентна
правна помощ на юристи. На срещата се чуха гласове, че трябвало да търсим и помощта
на експерти-езиковеди. Но с ръка на сърцето трябва да призная, че за голямо съжаление
такива чуващи специалисти у нас няма! Досега страдахме от факта, че чуващите като цяло
си представяха какво искат глухите хора и не смятаха за необходимо да ни питат и ни
налагаха само своите виждания!
Един истински експерт по ЖЕ измежду чуващите може да бъде само този, който
сам владее и ползва в практиката си ЖЕ, общува, превежда и познава тънкостите при
комуникацията с жестове. На този етап имаме ли такива измежду специалистите езиковеди
у нас? За момента ролята на експерти за жестовия език могат да изпълняват само нашите
най-добри и дългогодишни жестови преводачи, които са и деца на глухи членове. Каквато
беше например наскоро отишлата си от нас Спаска Джангозова и нейните последователи.
Няма нужда да търсим експерти от близо и далеч. Най-компетентна помощ могат да ни
окажат вече одобрените закони за ЖЕ от другите държави. СГБ притежава някои от тях като
този на Унгария, който се счита за най-добрия закон в Европа, на Македония, на Русия. А
наскоро бяха узаконени жестовите езици в Гърция и Ирландия. И точно те в много голяма
степен могат да ни бъдат полезни и нищо не ни пречи да ги проучим, за да намерим найвярното решение за нашия ЖЕ.
Да бъдем умни, да намерим общ език, за да оправдаем доверието, което най-важните
хора в нашата държава – двама авторитетни депутати ни оказаха!
Миряна Мошева
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Европредседателството
на България – що е то?

Неотдавна София Калинова, бивш председател на Младежката организация към Съюза на глухите в България и секретар на Българския студентски съюз на глухите, отправи от
профила си във фейсбук мрежата запитване до всички глухи
хора дали знаят какво представлява европредседателството
и какви са ползите от него. За съжаление, отзвукът бе доста
слаб – едва няколко души отговориха в коментар, като преобладаващата част от отговорите бяха кои ще са следващите,
след България държави. Двама души посочиха един очеваден
факт: глухите не разбират не само от политика, но дори и от
включването на България в ЕС. И не само това – те не разбират значението, но и смисъла на сложните думи, отнасящи се
до председателството и последствията от него за България.
А в един от коментарите – този на Гергана Димова, бе изразено мнението, че: „трябва да има специално предаване
поне веднъж вечер през седмицата, с жестомимичен превод и
субтитри. Може би тогава повечето ще разберат какво представлява европейското председателство, тъй като знам, че
голяма част от нас глухите не знаят сложните думи.”
Затова, уважаеми читатели, вестник „Тишина” реши да се
включи с тази публикация, посветена на председателството
на Европейския съюз (ЕС), в която накратко представя що е то
председателство на ЕС и какво е значението му за България.

Председателство на Съвета на
ЕС (или накратко европредседателство), е временно поемане от
страна член на ЕС на отговорността за общите решения на Съвета
на ЕС във всички аспекти от него-

вата работа, което се осъществява
от правителството на съответната
страна за период от 6 месеца по
предварително приет списък на
ротационен принцип. От 2007 г. е
въведена практиката на обединение на три поредни председателства в тройка, която определя дългосрочни цели и изготвя общ план,
в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат
разгледани от Съвета в рамките на
18-месечен период. Въз основа на
тази програма всяка от трите държави изготвя собствена, по-подробна, шестмесечна програма. Във
всяка тройка има „стари” и „нови”
страни членки.
За всяко заседание на някоя
от формациите на Съвета постът

КРЪСТОСЛОВИЦА

„председател на Съвета на ЕС” се
поема от ресорния министър на
страната-председател. Срещите на
върха (т. е. на заседанията на ЕС)
се председателстват от главата на
правителството на страната-председател.
След отказа на британското правителство от председателството,
Съветът на ЕС направи промени в
заплануваните председателства,
като ги изтегли с шест месеца напред. По този начин председателството на България, планувано за
втората половина на 2018 г., беше
изтеглено в първата половина на
същата година. На същата среща
беше приет графикът до 2030 г.
Така страната ни зае лидерска
позиция и получи възможност да
постави на преден план за преговори теми и инициативи от национален интерес. От друга страна обаче, трябваше да действа като честен
и безпристрастен посредник. Като
приоритети на председателството
страната определи бъдещето на
Съюза, сигурност и стабилност, цифрова икономика и наблегна особено на развитието и свързаността
на Западните Балкани.
В шестте месеца, докато България е председател на Съвета на
ЕС, ще трябва да се вземат няколко ключови за бъдещето на общността решения, а по част от тях
страните-членки са на противоположни позиции. Ролята на българското председателство ще е да
намери баланс, за да се постигне
консенсус.
Освен това, българското правителство ще трябва бъде балансьор
и умиротворител едновременно
по четири теми, които, образно
казано, са като „горещ картоф в
ръцете” (в смисъл – много неудобни и трудни за разискване): определянето на бюджета на ЕС за
периода 2021-2027 г.; продължаването на преговорите по развода

с Великобритания; промените в
миграционната политика и квотите за прием на мигранти; законодателството, свързано с Енергийния съюз в Европа. Към това може
да се добави и предложението на
Европейската комисия Полша да
бъде лишена от право на глас при
вземането на решения на европейско ниво. Наказателната мярка
трябва да се гласува от Съвета на
ЕС и от Европейския парламент. Важно е да се знае, че председателят
на Съвета на ЕС няма решаващ глас
при вземането на решения по законодателните инициативи, които
се предлагат от Европейската комисия и се гласуват от съвета и от
Европейския парламент. Ролята му
е по-скоро на балансьор. Страната
председател на съвета може да определя и дневния му ред, но това
не означава, че по важните за нея
въпроси ще се постигне напредък.
Такъв е случаят с присъединяването на Западните Балкани към ЕС.
Макар и това да е основен приоритет на българското европредседателство, окончателно решение по
тази тема едва ли ще има в следващата половин година.

СУДОКУ

Като ръководител на Съвета на
Европейския съюз страната ни ще
има възможност да изиграе важна
представителна и посредническа
роля, макар това председателство
вече да не носи същата тежест както преди години.
Председателството беше открито на 11 януари с официална церемония в Народния театър „Иван
Вазов”. За мото на председателството бе избран националният
девиз „Съединението прави силата”. Цветовете ще бъдат синьо и
жълто, а логото ще е шевица. Близо 300 събития у нас са записани в
календара на председателството,
а до неговия край страната вероятно ще посрещне 25 000 гости и
делегати. Сградата-домакин е Националният дворец на културата
в София, който претърпя основен
ремонт.
В предлагания календар основната част от събитията са в София,
но също и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово,
Русе и др. България ще бъде домакин и на една среща на върха с
участието на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС, и страните от
Западните Балкани. Ще се проведат също и 12 неформални заседания на Съвета на ЕС и над 20 срещи
на високо ниво, както и пет срещи
от парламентарното измерение.
На експертно ниво е предвидено
да се проведат над 170 срещи и
заседания, а под егидата на председателството са планирани още
около 85 събития.
Публикацията подготви
Петра Ганчева

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 2

ВОДОРАВНО: 1. Балетна стъпка. 2. Музикална нота. 3. Инициалите на имената на
българска певица (,,Майчице свята”). 4. Абревиатура на обозначение за съдружие на
фирми. 6. Музикална нота. 8. Начин на изразяване според вкуса, маниер на обличане
и поведение. 10. Малкото име на френски киноартист („Басейнът”). 11. Инициалите
на имената на наш артист (,,Борис 1”). 13. Жребец. 14. Малкото име на американски
киноартист (,,Кръстникът”). 15. Музикална форма или произведение. 18. Заострен
прът. 19. Козя върба. 21. Фамилиятана турски архитект, построил музея ,,Ататюрк”
(1908-1961 г.). 22. Преследване и убиване на дивеч. 23. Малкото име на известна руска поп певица. 24. Малкото име на български киноартист (,,Всичко е любов”). 15. Герой от филма ,,Момчето си отива”. 27. Малкото име на руска киноартистка ,,Начало”.
29. Положителен отговор. 30. Модел руски вертолети.
ОТВЕСНО: 1. Лудолфовото число. 3. Свещен мюсюлмански град в Саудитска Арабия.
4. Препаска. 5. Героиня от балета ,,Лебедово езеро”. 7. Името на популярен български
певец от близкото минало (,,Ако си дал”). 8. Абревиатура на наименованието „Медицинска академия”. 9. Модел руски самолети. 12. Вид карта за игра. 14. Естонски композитор (1900-1939). 16. Средновековна българска напитка. 17. Известен американски филм с участието на Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет. 18. Едно от съзвездията.
20. Хълм над Белград. 26. Пъкъл.
Зоя Гюрова

