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POHOD ZA MIR 2019

Foto: ZDVIS

Na mednarodni dan miru, 21. september, je v Ljubljani med 10. in 12. uro potekal Pohod za mir 2019.
Simbolni pohod se je pričel pred Moderno galerijo, šel po Cankarjevi in Čopovi ulici mimo Prešernovega trga
in se končal pred Mestno občino Ljubljana na Mestnem trgu. Tema letošnjega dneva je zavzemanje za
podnebne ukrepe.
Pohod za mir organizirajo veteranske in domoljubne organizacije: Zveza združenj borcev za vrednote NOB
Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih
veteranskih društev Sever. Navedene organizacije so članice Svetovne federacije veteranov, v kateri usklajeno
zastopajo interese slovenskih vojnih veteranov in usklajeno izvajajo skupne aktivnosti federacije.
Pohod za mir je skupna aktivnost vseh članic svetovne federacije veteranov. Odvija se 21. septembra po
enakem scenariju v vseh prestolnicah držav, katerih veterani so člani svetovne federacije. Ključni del scenarija
je branje poslanice generalnega sekretarja OZN, minuta tišine za padle bojevnike v vseh vojnah, nacionalno
mirovno sporočilo.
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Letošnje mirovno sporočilo je podal dr. Dušan Keber, slovenski zdravnik, znanstvenik, publicist, javni
delavec in zagovornik socialne države, ki je v svojem nagovoru izpostavil dejavnike, ki vplivajo na začetke in
trajanje vojn in v tem izpostavil ironijo sedanjega časa »če je vojna normalno stanje v primerjavi z mirom«.
Poudaril je, da je nujno krotenje kapitala in njegovega pohlepa ter ustaviti bogatenje enih na račun drugih in
našega planeta. »Doseči je potrebno soglasje, da je sedanji gospodarski model dosegel mejo, nad katero je
oškodovanje zemlje nepopravljivo. Med nami kot posamezniki je potrebno doseči soglasje, da mora imeti
vsak človek kjer koli na svetu možnost za dostojno življenje. Prizadevati si moramo za spoštovanje človekovih
pravic, za socialno pravičnost in za varovanje okolja. Doseči moramo razumevanje, da je pohlep, ki je v
majhnih dozah sicer gibalo razvoja, v velikih količinah ključni razlog za to, da je trajni mir danes še vedno
samo oddaljen cilj.«, je sklenil svoj nagovor. Udeležence pohoda je pozdravil tudi ljubljanski župan Zoran
Jankovič.
Na Mestnem trgu v Ljubljani so prebrali tudi poslanico ob dnevu miru generalnega sekretarja OZN-a Antonia
Guterresa: »V središču celotnega našega dela v Združenih narodih je mir. In vemo, da je mir veliko več kot
svet brez vojne. Pomeni trdožive in stabilne družbe, kjer lahko vsi uživajo temeljne svoboščine in uspejo, ne
pa da se morajo boriti za zadovoljevanje osnovnih potreb.
Danes se mir sooča z novo nevarnostjo: podnebnimi razmerami, ki ogrožajo našo varnost, naše preživetje in
življenja. Zato so tudi v središču letošnjega mednarodnega dneva miru. In zato sklicujem vrh o podnebnih
ukrepih. To je svetovna kriza. Samo s skupnim delovanjem lahko naš edini dom ohranimo miren, uspešen in
varen za nas in prihodnje generacije. Na ta mednarodni dan miru vas vse pozivam: sprejmite konkretne
podnebne ukrepe in zahtevajte od vaših vlad, da jih uresničijo. To je dirka, na kateri lahko in moramo
zmagati."
Ob 11. uri je sledila minuta tišine za žrtve vseh vojn na svetu, dogodek pa je sklenil nastop Orkestra slovenske
policije ter vokalistov Irena Yeboah Tiran in Matjaž Mrak. Veteranske in domoljubne organizacije si želijo
dvigniti zavedanje o strpnosti, sožitju, sodelovanju in sprejemanju drugačnosti, kar bo pripomoglo, da nam
bo šlo v prihodnosti bolje in bolje.

NI TAKO VELIKA RAZLIKA MED GLUHIMI IN SLIŠEČIMI
Tretji teden v mesecu septembru je v Celju potekal Mednarodni teden gluhih, ki se je zaključil v soboto, 21.
septembra 2019 s slavnostno akademijo v Celjskem domu. Slavnostna akademija je zaključila skupek
prireditev, ki se je odvijal skozi teden od 16. do 21. septembra z namenom ozaveščati javnost o gluhoti kot
nevidni invalidnosti in predstavitvi slovenskega znakovnega jezika kot osnovnega sredstva za
sporazumevanje z gluhimi. Na tečaju, ki je potekal v Osrednji knjižnici Celje so lahko udeleženci spoznali
osnove slovenskega znakovnega jezika, medtem ko je okrogla miza izpostavila probleme in dosežke gluhe
populacije v celjskem območju in nasploh. Na dnevu odprtih vrat pa so se gluhi lahko predstavili tudi prek
nacionalne televizije. Zanimiv vpogled je nudil tudi film režiserja Tadeja Čatra, 'Lastovke letajo nizko', ki je
vsaj za trenutek slišečim predstavil kako gluhi živijo, čutijo in mislijo ter s kakšnimi izzivi in težavami se
spopadajo v njihovih vsakdanjih življenjih.
Slavnostna akademija pa je bila krona vseh dogodkov tega tedna. Gluhi so se na njej predstavili skozi besede
Alme Karlin, znane slovenske pesnice, popotnice in pisateljice - njen dom ni bila samo naša domovina,
temveč ji je to predstavljal ves svet. Njen nemiren duh jo je silil preko meja - tako tistih zarisanih na
zemljevidu kot tudi tistih v mišljenju in delu njenega časa, v iskanje dobrega in svetlega.
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Pod letošnjim geslom Mednarodnega dneva gluhih Gluhi = slišeči - pripravljeni sprejeti drugačnost? – sta dve
voditeljici na odru - ena slišeča in ena gluha in ena gluha tolmačka SZJ na odru s pomočjo treh slišečih
tolmačev pod odrom - vodile zbrane skozi zgodbe, odigrane in odplesane, vselej pa okarane - s strani gluhih.
Predsednik Aleš Peperko je v uvodnem nagovoru pozdravil prisotne in poudaril, da ni tako velike razlike med
gluhimi in slišečimi - oboji imamo namreč službe, otroke, prijatelje, in se ukvarjamo s športom in hobiji edina razlika med njimi je, da gluhe v njihovem vsakdanjem življenju ovira komunikacija oziroma njena
odsotnost. Izrazil je upanje, da bodo gluhi in slišeči še velikokrat stopali skupaj v obče dobro. Povzel je misel
Helen Keller, znane gluhoslepe borke za pravice gluhih, ki je ubesedila to misel: 'Sami lahko storimo tako
malo, skupaj pa tako veliko.'

Predsednik ZDGNS, Mladen Veršič v družbi predsednika vlade Marjana Šarca Foto: DGN Celje

Člane DGN Celje pa so s svojo prisotnostjo počastili tudi visoki gostje. Med njimi so poleg predsednikov in
sekretarjev društev gluhih in naglušnih Slovenije ter predstavnikov občin bili predsednik vlade Marjan Šarec,
mestna svetnica občine Celje, Darja Turk, varuh človekovih pravic, Peter Svetina, ter predsednik ZDGNS,
Mladen Veršič.
Vsi povabljeni so izrazili prepričanje, da je gluhota nevidna invalidnost, in da je z njo težko živeti. Obenem pa
so predstavili tudi napredek v prizadevanju, da se gluhe enakopravno vključi v širše družbeno okolje na
različnih področjih, tako na lokalni kot tudi državni ravni. Čeprav se gluhi še vedno spopadajo z mnogo
ovirami, je pa njihovo življenje bolj podprto s strani različnih organizacij, predvsem pa ljudi, zaradi
naraščajočega sprejemanja in razumevanja gluhote kot invalidnosti. Tako se lahko danes gluhi otroci šolajo
v istih šolah kot njihovi slišeči sovrstniki ter tam ustvarjajo tudi prijateljstva. Marjan Šarec je omenil tudi
prizadevanja vlade RS za umestitev slovenskega znakovnega jezika v ustavo, poudaril pa je tudi, da je v
malokateri državi na svetu za gluhe tako dobro poskrbljeno kot v Sloveniji. Darja Turk je predstavila izboljšave
v Mestni občini Celje, in med drugim omenila ustanovitev Sveta invalidov ter izrazila upanje, da bodo preko
tega Sveta ne samo gluhi, temveč invalidi nasploh lahko učinkovito uveljavljali svoje potrebe in ideje, kjer bi
se še lahko izboljšale stvari, da bi živeli dostojno in kvalitetno, človeka vredno življenje. Mladen Veršič je
opozoril na težave gluhih tako v preteklosti tudi kot tudi v današnjem času in poudaril, da čeprav je bilo za
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gluhe že velko narejenega, je še vedno potrebno storiti veliko stvari, preden bodo gluhi resnično enakopravni
slišečim na vseh področjih življenja.
Gluhi so se na odru predstavili v različnih vlogah - vselej pa je bila glavna nit komunikacija med gluhimi in
slišečimi. Tako nam je igralec Damjan Šebjan predstavil zmedo v restavraciji - seveda s srečnim koncem, člani
kulturne sekcije DGN Celje pa so na šaljiv način obeležili 71. obletnico obstoja DGN Celje s točko
'Praznovanje', dokazali pa so tudi, da se vse da, tudi če ne slišiš - tudi plesati hip-hop - na odru pa so se obema
plesalkama pridružili tudi najmlajši. Vmes smo preko kratkega glasbenega skeča spoznali tudi čarobne
rokavice, ki so slišečemu dekletu pomagale, da se je lahko pogovarjala z gluho sovrstnico. Te vrste čarobne
rokavice lahko imamo vsi - le da se imenujejo znanje slovenksega znakovnega jezika.
Prireditev je zaključila pesem Gašperja in Zale 'Sebi' prevedena v slovenski znakovni jezik skozi roke in telesa
ene gluhe osebe in dveh otrok gluhih staršev. Voditeljice so nato povabile prisotne na kratko druženje v
stransko dvorano Celjskega doma da so nazdravili prazniku gluhih, za katerega upamo, da bo postal tudi
praznik slišečih. Vsi ostali obiskovalci pa so bili vabljeni v Modro dvorano Kongresnega centra Celje na
pogostitev in nadaljnje druženje. Obiskovalci smo se razšli obogateni z novimi spoznanji, predvsem pa z
upanjem in trdno vero, da lahko gluhi in slišeči skupaj sodelujemo – če si le vzamemo čas in prisluhnemo
drug drugemu.

UČENJE HAPTIČNEGA NAČINA SPORAZUMEVANJA
Irena Ipavec Dobrota

Foto: DLAN

V Združenju DLAN usposabljamo ljudi z gluhoslepoto za uporabo haptičnega načina sporazumevanja, ki ga kot prva v
Sloveniji razvija delovna skupina za razvoj haptične komunikacije znotraj Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN in
Združenja tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL. Udeleženci izkazujejo izjemno zanimanje in voljo za učenje. S tem
med drugim potrjujejo, da pri nas obstaja velika potreba in povpraševanje po posebej usposobljenih specialistih za
delo z gluhoslepimi in tolmačih za gluhoslepe, ki obvladajo številne načine sporazumevanja z gluhoslepimi. Hkrati se v
združenju veselimo tudi izdaje prvega dela knjige Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto, ki je
nastajala s pomočjo gluhoslepih in bo izšla začetek oktobra 2019.
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NE EVTANAZIJI IN DA PRAVICI DO PALIATIVNE OSKRBE

Foto: Glas Združenje starih staršev Slovenije

(NE)VIDNI V TOLMINU
ČETRTEK, 3. OKTOBER 2019, OB 18. URI
Kinogledališče Tolmin (Mestni trg 5, Tolmin)
Program
18.00–18.15: Pozdravni nagovori
18.15–19.00: Ko sanje in znanje najdejo pot; pogovor z gosti večera.
Prisluhnite zgodbam o vztrajnosti, soočanjih s strahovi, o padcih in pogumu, o premaganih ovirah, prehojenih
poteh, pridobljenih izkušnjah, znanjih … Zgodbam, ki danes v življenja drugih prinašajo svetlobo.
19.00–19.35: Ogled filma Sabina Dermota z zvočnim opisom za slepe in slabovidne .
Zgodba o ženski, mami in ženi, ki iskreno ljubi življenje in skuša vsak dan posebej iz njega izvleči največ in
najboljše. In to kljub temu, da je že od rojstva slepa.
19.35–20.00: Odprtje fotografske razstave (ne)VIDNI! z dramskim vložkom igralke Metke Pavšič, ki osvaja
odre najboljših gledališč.
Razstava je nastala v sodelovanju z Srdjanom Živulovićem.
20.00–21.00: Ogled fotografske razstave z druženjem.
Fotografska razstava vas bo popeljala v svet slepih in slabovidnih in vam korak za korakom odstirala
prehojene poti do njihove samostojnosti in opolnomočenosti, od nevidnosti do vidnosti njihovih talentov,
znanj, uspehov in priznanj tako v domačem, kot evropskem prostoru. Razstavo si bo na večer odprtja moč
ogledati tudi s simulacijskimi očali različnih tipov slabovidnosti.
Prosimo za potrditev udeležbe na: info@mdssng.si ali 05/ 333 46 50. Dogodek je za udeležence brezplačen,
saj ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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PRVA SLOVNICA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
Prva slovnica slovenskega jezika leta 1584. Prva slovnica slovenskega znakovnega jezika leta 2019
Mednarodni dan znakovnih jezikov - 23. september in Evropski dan jezikov - 26. september
Generalna skupščina Združenih narodov je z resolucijo razglasila 23. september za mednarodni dan jezikov
znakov. Ob Mednarodnem dnevu znakovnih jezikov in ob Evropskem dnevu jezikov, smo na Zvezi društev
gluhih in naglušnih Slovenije pripravili javno predstavitev prve slovnice slovenskega znakovnega jezika. Če
smo pred več 400 leti dobili prvo slovnico slovenskega jezika v slovenskem jeziku, smo izredno veseli, da je
končno zagledala luč sveta tudi prva slovnica slovenskega znakovnega jezika v slovenskem jeziku in
slovenskem znakovnem jeziku.
Projekt izdelave Priročne video slovnice slovenskega znakovnega jezika je izvedla Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije. Projekt so sofinancirali Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada ter Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

NAŠI BRALCI PIŠEJO IN FOTOGRAFIRAJO
SPOMIN NA POLETNE DNI

Foto: Niko Kostjukovskij

Naš član in zvesti bralec Sporočevalca, Niko Kostjukovskij, nas s to sliko ponovno vrača na ne dolgo nazaj
vroče poletne dni in sproščene večerne sprehode ob obali. Naužijte se čudovitih jesenskih barv, vonjev in
izkoristite prosti čas za sprehod po naravi.
Sporočevalca izdaja Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3, p.p. 2539, 1109 Ljubljana
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik
Tajnica uredništva: Katarina Lukešević
Telefon: 041/381-679
e-naslov: info@zifs.si
Mednarodna standardna serijska številka: ISSN 2630 – 3639
Uredniški odbor sestavljajo: Borut Sever (NSIOS), Luka Pavlin (ZDSSS), Adem Jahjefendič (ZDGNS), Jože Globokar ( ZPS), Pavel Kranjc (ZMS),
Drago Perko (ZŠIS), Jože Ocvirk (Društvo za zdravje naroda), Klemen Porenta (Sonček), Niko Kostjukovskij (predstavnik bralcev)
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