
WARTO WIEDZIEĆ

12 KSSN 1(9)/2013

Dnia 12 lutego 2013 r. w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
odbyło się pierwsze spotkanie 
Zespołu ds. osób g/Głuchych. 
Omówiono na nim m.in. problemy 
związane z  edukacją osób głu-
chych, wdrożenie ustawy o języku 
migowym i innych środkach komu-
nikowania się oraz zalety i wady 
wszczepiania implantów ślima-
kowych osobom niesłyszącym. 
Informacje o pracy Zespołu będą 
przekazywane w języku polskim 
oraz Polskim Języku Migowym.

W  skład zespołu weszli przedsta-
wiciele różnych organizacji zaj-
mujących się osobami g/Głuchym 
i  słabosłyszącymi, tj. m.in. Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, 
Fundacja Promocji Kultury Głuchych 
KOKON, Instytut Polskiego Języka 
Migowego, Polski Związek Głuchych, 
ONSI – Organizacja Niesłyszących 
Słabosłyszących Internautów, 
Polskie Stowarzyszenie Głuchych 
i  Niedosłyszących oraz eksperci 
niezależni. 

KIlKa słów O RZecZnIKu 
 PRaw OBywatelsKIch…

Rzecznik, któremu pomagają jego 
zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, stoi na straży wol-
ności, praw człowieka i obywatela. 
Kontroluje, a także podejmuje sto-
sowne czynności, kiedy stwierdzi, 
że nastąpiło naruszenie prawa oraz 
zasad współżycia i  sprawiedliwo-
ści społecznej. Do Rzecznika Praw 
Obywatelskich należy się zgłosić 
w przypadku wykorzystania wszyst-
kich możliwości „załatwienia” sprawy 
we właściwym trybie i niewątpliwego 
stwierdzenia rzeczywistego narusze-
nia wolności lub praw obywatelskich. 
Rzecznik jest ograniczony zakresem 
jego kompetencji, a jego interwen-
cje są uzależnione od  wyników 
analizy okoliczności sprawy i usta-
lenia faktycznego naruszenia prawa 
oraz tego, iż okoliczności te istotnie 
wymagają ingerencji Rzecznika. (źró-
dło: Wikipedia)

DefInIcJa „Głuchy”  
Małą a wIelKą lIteRą

Słowo „Głuchy” pisane wielką 
literą, oznacza członka określonej 

mniejszości językowej – osobę, dla 
której język migowy (w  Polsce – 
Polski Język Migowy) jest pierwszym 
i/lub zasadniczym sposobem poro-
zumiewania się. Do tak rozumianych 
Głuchych mogą należeć osoby cał-
kowicie niesłyszące, niedosłyszące, 
a nawet tzw. CODA – słyszące dzieci 
niesłyszących rodziców. Zazwyczaj 
nie zdarza się, aby dołączyły do tej 
społeczności osoby późnoogłu-
chłe. Słowo „głuchy” z małej litery 
oznacza natomiast osobę, u której 
stwierdzono ubytek słuchu w stop-
niu głębokim.

PO cO ZesPół Ds. 
G/ Głuchych,  

sKORO IstnIeJe KOMIsJa 
eKsPeRtów Ds. OsóB 

Z nIePełnOsPRawnOścIą?

Prawnie osoby z  wadą słuchu są 
kwalifikowane do grupy osób nie-
pełnosprawnych, jednak istnieją 
dwa modele głuchoty: medyczny 
i społeczny. Wg Poradnika dla słyszą-
cych o niedosłyszących i głuchych 
„Nauczmy się rozumieć nawzajem”, 
wydanego przez Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Głuchych, istota 
medycznego modelu głuchoty 
polega na  profilaktyce i  leczeniu 
komplikacji medycznych narządu 
słuchu. Głusi/niedosłyszący korzy-
stają z  punktów diagnostycznych 
słuchu, aby w pewnych obszarach 
uzyskać możliwość rehabilitacji 
mowy, otrzymać urządzenia wspo-
magające słuch (aparaty słuchowe 
bądź implanty ślimakowe), jak 

również uzyskać możliwość korzy-
stania z  usług tłumacza języka 
migowego. Lekarze i  audiolodzy 
postrzegają utratę zmysłu słuchu 
jako niepełnosprawność, bądź też 
stan patologiczny, który powinien 
być wykryty, wyleczony oraz zreha-
bilitowany wszystkimi dostępnymi 
środkami, wliczając w to operację. 
Krocząc ścieżką medycznego modelu 
głuchoty nie ma tam miejsca na roz-
wój komponentów wizualnej komu-
nikacji za pomocą Polskiego Języka 
Migowego, czy wykorzystanie wizu-
alnych technik ułatwiających przy-
swajanie języka, ani na Ich odrębność 
kulturową i językową. Obecnie nastą-
piły znaczące zmiany w tym zakresie, 
dla wielu Głuchych etiologia, rodzaj, 
stopień uszkodzenia, czy nawet 
wiek utraty słuchu nie ma więk-
szego znaczenia w funkcjonowaniu 
dorosłych w społeczności Głuchych. 
Najważniejszym jej spoiwem jest 
poczucie tożsamości, wynikające 
ze wspólnych doświadczeń, języka, 
kultury, postaw oraz problemów, 
z którymi Głusi borykają się w życiu 
codziennym. W naszym kraju funk-
cjonuje społeczność Głuchych, któ-
rzy posługują się Polskim Językiem 
Migowym, uznawanym za wyznacz-
nik tożsamości społecznej. Z punktu 
widzenia Głuchych, różnice pomiędzy 
nimi a słyszącymi uznaje się za kul-
turowe, a nie za wynikające z deficy-
tów według norm tworzonych przez 
słyszących. Aby w pełni zrozumieć 
fakt, iż społeczność Głuchych dyspo-
nuje swym dorobkiem kulturowym, 
należy mieć rozeznanie pewnych 

ZesPół Ds. g/Głuchych PRZy RPO

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. g/Głuchych
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aspektów ich kultury, takich jak: 
różnice językowe pomiędzy pol-
skim językiem migowym a językiem 
polskim; historyczną świadomość 
własnej kultury; postawy wobec głu-
choty, jakie przejawiają Głusi; normy 
zachowania Głuchych; sieci organiza-
cyjne, jakie funkcjonują w społecz-
ności Głuchych; wartości, obyczaje, 
twórczość literacka, dramaturgiczna, 
plastyczna itp. Zaangażowanie 
w  społeczność Głuchych i  praca 
z nimi ma na celu doprowadzenie do 
promowania dostępu do tych samych 
praw, możliwości i przywilejów. Brak 
pełnej świadomości społecznej 
wspomnianej podwójnej roli głu-
choty może prowadzić do konfliktu 
pomiędzy słyszącymi a Głuchymi, 
u podłoża czego leży brak tolerancji 
wobec odrębności językowej. Aby 
uniknąć tej konsekwencji, niezbędne 
jest zapewnienie lekarzom, audiolo-
gom, pedagogom, logopedom itd. 
możliwości przyswojenia wartości 
kultury Głuchych, co ułatwiłoby prze-
kazywanie tej wiedzy „pacjentom”, 
rodzicom swoich pacjentów, czy też 
kolegom „po fachu”. 

cO ROBI ZesPół  
Ds. G/Głuchych?

Spotkanie Zespołu ds. g/Głuchych 
odbywa się raz w miesiącu. Do tej 
pory odbyły się trzy spotkania. Na 
pierwszym i drugim spotkaniu oma-
wiano m.in. harmonogram prac 
dotyczących przygotowania raportu 
o  problemach, sytuacji osób głu-
chych w Polsce. Ponadto omawiamy 
najważniejsze problemy dotyczące 
osób głuchych m.in.: edukacji, szkol-
nictwa wyższego, dostępności (np. 
napisów w mediach, do usług tłu-
maczy języka migowego), sprawy 
medyczne i społeczne, rynek pracy, 
włączanie Głuchych w decydowanie 
o  Ich sprawach, Kultury Głuchych 
itd. Członkowie Zespołu mieli oka-
zję zapoznać się z  działalnością 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
przedyskutowali propozycje prze-
prowadzenia badań społecznych 
dotyczących głuchych. Na trzecim 
spotkaniu w kwietniu br. przedstawili 
poszczególne problemy dot. oświaty 
g/Głuchych w Polsce. W Polsce ist-
nieje 37 placówek specjalnych 
kształcących dzieci głuche i niedo-
słyszące na różnych poziomach edu-
kacji. W placówkach tych dominuje 
metoda oralna, która nie sprawdza 
się jako skuteczna metoda edukacji 

głuchych, dlatego wiele szkół stosuje 
język migany jako narzędzie wspiera-
jące proces komunikacji. Jest to naj-
częściej System Językowo-Migowy, 
gdyż tylko SJM jest wykładany na 
większości uczelni pedagogicz-
nych. W  żadnej szkole w  Polsce 
Język Migowy (PJM) nie jest językiem 
wykładowym ani obowiązkowym 
przedmiotem nauczania.

Ze stROny BIuRa Ds. On aGh

Na majowym spotkaniu zespłu, pla-
nowanym tematem przewodnim 
będzie szkolnictwo wyższe. Chcę 
w  ten sposób poruszyć problem 
dot. tłumaczeń języka migowego na 
uczelni, dostęp do szkolnictwa wyż-
szego oraz szkoleń i kursów języka 
migowego dla przyszłych tłuma-
czy akademickich, organizowanych 
w celu podwyższania kompetencji 
językowej. Dlaczego? Można łatwo 
zauważyć, że na uczelniach polskich 
studiuje bardzo mało studentów/
doktorantów nie(do)słyszących, ich 
dostęp do szkolnictwa wyższego jest 
ograniczony. Wiąże się to z koniecz-
nością między innymi zapewnienia 
przez uczelnię tłumaczy akademic-
kich j. migowego, którzy mają odpo-
wiednie kwalifikacje np. posiadają 
wiedzę specjalistyczną, aby zrozu-
mieć wykładowcę i  przekazać ją 
studentom w  sposób zrozumiały 
w Polskim Języku Migowym. Kolejną 
przyczyną istniejącej sytuacji jest 
decyzja PFRON o zakończeniu reali-
zacji programu „PITAGORAS – pomoc 

osobom z uszkodzonym słuchem”, 
który bardzo pomagał w realizowa-
niu tłumaczeń dla g/Głuchych stu-
dentów, tym bardziej, że z rok na rok 
zmniejsza się dotacje z „Ministerstwa 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
na zadania związane ze stwarzaniem 
studentom i doktorantom, będącym 
osobami niepełnosprawnymi, warun-
ków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia”. Zgodnie z konwencję 
ONZ, studenci i doktoranci nie(do)
słyszący mają prawo do pełnego 
dostępu do nauki, informacji i życia 
akademickiego na takich samych 
warunkach, jakie mają osoby sły-
szące i  warunkach. W/w  czynniki 
mają ogromne znaczenie na jakość 
kształcenia i  integrację społeczną 
studentów oraz doktorantów nie(do)
słyszących.

cO DaleJ…?

Mamy ustawę o  języku migowym 
i innych środkach komunikowania 
się, dzięki której osoby g/Głuche 
mają możliwość korzystania z tłu-
maczeń języka migowego. Ponadto 
mamy konwencję ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych podpisaną 
przez Prezydenta RP, lecz to jednak za 
mało, aby osoby Głuche mogły żyć na 
takim samym poziomie, jak pozostali 
obywatele. Mam nadzieję, że praca 
członków Zespołu przyniesie efekty 
w postaci polepszenia sytuacji osób 
g/Głuchych w Polsce.

anna Butkiewicz (aGh)
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Spotkanie Zespołu w dn. 28 maja 2013 r.
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