Детска градина за глухи деца и деца с
увреден слух в Аргируполи

Стани и ти
модел за подражание

на глухите!

СЪДЪРЖАНИЕ

Глухите възрастни като модели за подражание в света на чуващите
.................................................................................................................... 5
Изясняване на понятието “глухи възрастни като модели за
подражание”............................................................................................ 7
Процесът на действие като модел: Опит и перспективи.............7
Въздействието и ползите от превръщането на глухи възрастни
хора в модели за подражание............................................................ 9
a. Поведение на родителите
b. Подобряване на езика
c. Развитие на култура и идентичност
d. Психосоциално развитие
Заключения............................................................................................. 17
Източници ............................................................................................... 18
Трима глухи модели за подражаие ................................................... 20
Какво означава понятието “аудизъм”?............................................. 26
Форми на аудизъм ................................................................................. 32
Аудизмът и културата, свързана с гухотата .................................... 34
Препратки ............................................................................................... 35
Какво е “глухство”? ............................................................................... 36
Препратки ............................................................................................... 42

(глух активист)

4

Глухите възрастни като модели за подражание в света
на чуващите

B настоящото ръководство терминът
„глух“ се отнася до глухи хора и хора
с увреден слух (деца или възрастни),
за които техническата поддръжка със
слухови апарати и кохлеарни импланти е
недостатъчна за усвояване на говорим език
чрез естествено взаимодействие.
Повечето глухи хора по света (приблизително 95%) имат чуващи родители, които не
влизат в контакт с глухи възрастни и жестомимичен език преди възрастта, на която
започва формалното образование. По-голямата част от чуващите родители не влизат
в контакт с глухотата, дори след като детето им е диагностицирано като глухо. Може
да звучи парадоксално, но това се случва навсякъде по света. За тези семейства обаче
е много важно да разполагат с необходимата информация и подкрепа, които ще им
позволят да помогнат на детето си да развие език, чрез който да общува пълноценно
със семейството си.
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Тъй като в много семейства родителите, настойниците или другите полагащи грижи
лица са чуващи, които никога не са срещали глухи възрастни, глухите възрастни
като модели на подражание могат да изиграят жизненоважна роля за развитието на
знанията, уменията и възприятията на глухите деца. Ако децата не разполагат със
стандарти, с които да се идентифицират, статистически е по-вероятно да имат ниско
самочувствие, ограничен социален и професионален избор (Hintermair, 2008).
За глухите деца е полезно да наблюдават ежедневно поведението на глухи
възрастни. Например как да си поискат устройство за субтитри в музей, какви
стратегии използват, за да бъдат обслужени в банка или ресторант, как се справят с
грубите погледи или въпросите на хората в магазина. Освен това един глух възрастен
като модел за подражание може да бъде ментор както за детето, така и за семейството
на детето (Cawthon et al., 2006). Но преди да се спрем подробно върху ползите, които
глухите деца извличат от наблюдението на глухи възрастни като модели за подражание,
нека дадем определението на понятието.
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Изясняване на понятието “глухи възрастни като модели за
подражание”
B литературата съществуват много дефиниции
относно моделите за подражание, както по
отношение на личните им характеристики,
така и във връзка с функционирането на
взаимоотношенията, в които участват:
неформалното предоставяне на насоки
до целенасоченото такова, като например
програмата Big Brothers / Big Sisters
(Thompson & Kelly-Vance, 2001),
		 взаимоотношения на менторство като
тип взаимоотношения, в които моделът на
подражание предоставя лична подкрепа на
индивид, нуждаещ се от инфраструктура и
насоки (Rhodes, 2005).

Процесът на действие като модел: Опит и перспективи
Процесът на действие като модел включва много елементи и взаимоотношенията
на индивидите с техните модели на подражание могат да бъдат съвсем различни.
Процесите на действие като модел могат да включват помощ, насоки или просто
приятелска подкрепа (Thompson & Kelly-Vance, 2001), обучение или насочване
на лицето при осъществяването на важни житейски преходи или осигуряване на
емоционално разбиране (Cawthon et al., 2016); Foster & MacLeod, 2004).
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Глухите възрастни могат да бъдат чудесни модели за подражание за глухите деца и
техните семейства. Глухите възрастни имат практически знания и опит от социалната и
образователната система в света на чуващите. Те знаят и могат да предложат нещата,
които са се оказали ефективни или неефективни в живота им. Чрез личния си житейски
опит, невинаги приятен или постигнал положително въздействие, глухите хора са
се научили как да бъдат по-функционални както в света на глухите, така и в света на
чуващите (Kourbetis & Hatzopoulou 2010). Въз основа на собствените си преживявания
могат да покажат на семействата, че глухотата не е пречка за постигане на желаните
цели. Перспективата за среща и опознаване на глухи възрастни, които могат да
предадат опита от това човек да израсне глух и възможността да им се задават въпроси
за това какво е да си глух, могат да преобърнат негативните стереотипи относно
глухите хора (Sutherland et al., 2003). С други думи, „да видиш означава да повярваш“
(Sutherland et al., 2003 p. 5).
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Въздействието и ползите от превръщането на глухи
възрастни хора в модели за подражание
Изследователите са идентифицирали много начини, по които моделите за
подражание могат да окажат влияние върху живота на глухите деца и техните
семейства. На първо място, могат да повлияят положително върху поведението на
родителите, което от своя страна може да се отрази върху глухото дете (Rogers
& Young 2011). На второ място, уменията им в жестомимичния език и връзката им с
общността на глухите могат да повлияят върху развитието на езика и чувството на
идентичност на глухите деца (Cawthon et al. 2016). Глухите възрастни като модели
на подражание, свързани с общността на глухите, спомагат и за повишаване на
тяхното самочувствие и гордост като представители на това общество (Nikolaraizi
и Hadjikakou 2006).
Според Коутън и колегите му (Cawthon et al. 2016) глухите възрастни като модели
за подражание оказват най-силно положително влияние, когато имат високи
очаквания и комуникират ефективно с глухото дете (напр. споделят достъпен
начин на комуникация: жестомимичен език). Всичко това укрепва устойчивостта на
детето спрямо психопатологии, а силните глухи деца могат по-лесно да оцелеят
в света на чуващите (Hauser 2015). Повишава се самочувствието и увереността
на детето относно личните му успехи в бъдеще (Foster and MacLeod 2004). Освен
това, според Гейл и неговите колеги (Gale et al. 2019), резултатите от техните
проучвания показват, че глухите възрастни служат и като модели за подражание в
езика и обикновено предоставят образователна подкрепа и информация
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Лийсън (Leeson 2006, стр. 14) подчертава значението на участието на възрастните
глухи в образованието – “… стигматизирането на жестомимичните езици в
образованието на глухите в много страни пренебрегва опита на възрастните глухи,
който трябва да бъде взет предвид при изготвянето на бъдещата образователна
политика”. Неговото проучване показва и колко важна е тази възможност за това
глухите да се превръщат в модели за подражание. Те помагат на семействата да
намерят практически решения на често срещаните предизвикателства, пред които
са изправени глухите деца и младежи, докато преминават в зряла възраст.

ЖИВОТ КАТО
ВЪЗРАСТНИ

Гейл и неговите колеги смятат, че когато глухи възрастни редовно влизат в контакт
с малките глухи деца, освен на езиковото и социално-емоционалното развитие,
оказват положително влияние и на когнитивното развитие.
Освен това, според Коутън и колегите му моделите за подражание в обществото на
глухите изглежда допринасят за редица процеси на развитие (например промяна
в отношението на родителите, развитие на езика, развитие на идентичността и
психосоциално развитие) не само за глухите индивиди, но и за техните семейства,
които ще представим сега.

10

a. Поведение на родителите
Препоръката глухи възрастни в качеството си на модели на подражание да
се свързват със семейства, за да им оказват подкрепа и да работят с други
професионалисти, е публикувана като най-добра практика (Moeller et al., 2013).
Втората изрична препоръка се фокусира върху съвместната работа и препоръчва
групите за ранна интервенция да включват “глухи хора или хора с увреден слух
(модели за подражание/ментори)” (Moeller et al., 2013, стр. 440). Намерението
на тази препоръка е да се създаде силен екип, който чрез интердисциплинарно
сътрудничество да се фокусира върху семейството и да „включва професионалисти
с опит в ранното развитие на деца, които са глухи или имат увреден слух“ (Moeller
et al., 2013, стр. 440).
Общите наблюдения
показват, че родителите,
които са имали достъп
до ментори или модели
на подражание, са
показали положителна
промяна в отношението
си, преминавайки към пооптимистична представа за
потенциала на техните глухи
деца (Cawthon et al., 2016;
Rogers & Young, 2011; Watkins,
Pittman & Walden, 1998).
Родителите, които не са били в контакт с възрастни глухи като модели за
подражание, се съсредоточават повече върху собствената академичната
кариера. Като цяло родителите, които са работили с глух възрастен като модел за
подражание в семейството, показват положителна промяна в очакванията си за
бъдещето на техните деца (Rodgers & Young, 2011; Watkins et al., 1998).
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Освен това родителите, които са работили с глухи възрастни като модели за
подражание, разбират, че развиването на идентичност като част от обществото
на глухите допринася значително за цялостното благосъстояние на тяхното дете
(Selwood, 2005). Представянето на различни добре квалифицирани професионалисти,
които са глухи, на ръководни позиции в програмите за ранна интервенция е важно за
родителите, тъй като по този начин виждат, че глухите могат да имат различни умения
и професии (Gale et al., 2019; Yoshinaga-Itano, 2014).

б. Подобряване на езика
Езиковото развитие се определя като важен процес от развитието, който глухите
възрастни като модели на подражание могат да подкрепят при глухите младежи.
Трябва да се обръща специално внимание на езиковото развитие и развитието на
умения за комуникация на глухото дете.
Международните проучвания показват, че академичният напредък и социалното и
емоционалното развитие на глухите деца са пряко свързани с усвояването на езика
на жестовете като първи език (Hoffmeister & Caldwell-Harris, 2014; Hrastinski & Wilbur,
2016; Mayberry, 2007; Ormel, Hermans, Knoors & Verhoeven, 2012).
Изследвания върху усвояването на жестомимичен език от глухи деца на глухи
родители, които учат жестомимичен език по естествен път, показват, че езиковото
развитие на тези деца следва успоредно езиковото развитие на чуващите деца на
същата възраст (Hatzopoulou 2008). Никое изследване не е показало аналогични
резултати при глухи деца на чуващи родители, които не са били излагани на езика на
жестовете. За сметка на това чуващите деца, които растат в среда на жестомимична
комуникация, от първите години на живота си постигат очакваното езиково развитие
в езика на жестовете (Kourbetis & Hatzopoulou 2010).
Iтакава езикова среда глухите деца на глухи родители учат жестомимичния език
естествено, точно както чуващите деца на чуващи родители учат говорим език.
Най-важната разлика между тези езикови среди е, че глухите деца с жестомимична
езикова комуникация имат естествен езиков стимул в най-критичната фаза
на тяхното езиково развитие, докато глухите деца без жестомимична езикова
комуникация нямат.
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Pодителите, които са работили с глухи възрастни като модели на подражание, са
предоставили по-постижими и достъпни езикови модели (използвайки както езика
на жестовете, така и говоримия език) на своите глухи деца. Освен това е доказано,
че техните деца извличат по-големи езикови ползи както на ниво изразяване, така и
на ниво възприемане и в двата използвани езика (жестомимичен и говорим), което
показва, че глухият възрастен като модел на подражание или ментор може да
допринесе пряко за развитието на езиковите умения у малките глухи деца,
дори и в рамките на ограничен период от време, този на ранната детска възраст.
Въпросът дали глухите възрастни като модели на подражание могат да подкрепят
езиковото развитие на глухите индивиди в по-късните периоди на развитие не е
достатъчно проучен (Cawthon et al. 2016).
Резултатите от емпирични проучвания, пилотни проекти и приложени практики са
обнадеждаващи и постоянно се потвърждават. Целта на всички е да се избегне
продължаването на езиковата депривация на глухите във всяка възраст. Глухи
възрастни, които от раждането комуникират с езика на жестовете, се използват като
езикови модели за разработването на образователни материали в много страни
като Гърция, Холандия и Съединените щати с цел преподаване на жестомимични
езици като първи език и двуезично обучение (Czubec, 2021; Kourbetis, 2018; Kourbetis
& Karipi, 2021).
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в. Развитие на култура и идентичност
Параснис (Parasnis, 1996) определя културата като начин на живот. Това е
цялостният модел от човешки знания, вярвания и поведение, които придобиваме
като членове на обществото. Този модел включва идеите, убежденията и
ценностите на групата и оформя всичко, което правим. Има два различни начина
да се гледа на глухотата: глухотата като увреждане и медицинско състояние
или глухотата като култура със собствени ценности, традиции и обичаи (Wald &
Knutson, 2000).
IИдентичността е начинът, по който индивидите възприемат себе си и другите
определят индивида. По този начин, макар да е личен избор, идентичността се
оформя и от външни влияния. Формирането на идентичност продължава през целия
живот.
Еволюцията
на
идентичността
на глухия човек е дълъг процес
на самооткриване и често не
се осъществява с предаване на
културата на обществото на глухите
от родители към деца, освен ако този
човек не е роден в семейство с други
глухи членове. Параснис говори за
хоризонтално предаване на културата,
тъй като се осъществява от връстник
към връстник, а не вертикално, от
родител към дете.
Идентичността на глухите и хората
с увреден слух се развива въз
основа на степента, в която да си
глух или с увреден слух е по-важно
в ежедневието. Идентичността на
глухите хора зависи от това дали
родителите са глухи или чуващи и
често от това как родителите описват
децата си (Leigh, 2009).
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Ако социалната среда и взаимодействията
играят важна роля в развитието на
идентичността, тогава глухите деца се
нуждаят от значително време и опит с
успели възрастни (Cawthon et al. 2016).
Когато глухите възрастни влизат в ролята
на модели за подражание, изглежда
допринасят значително за развитието на
идентичността на глухите тийнейджъри,
като им предоставят възможности за
развитие, еволюция и „тестване“ на
собствената идентичност. Социалните
медии са ключов механизъм, чрез който
хората развиват своята идентичност.
Хинтермаир (Hintermair, 2008) описва
теоретичен подход към това, което той
нарича „работа с идентичността“, при
който индивидите се стремят да обединят
различни отделни елементи от живота си в
съществено, целенасочено цяло (Chandler
& Roberts-Young, 1998). По този начин
идентичността се адаптира и отговарят на
ежедневните взаимодействия на индивида,
процес на социално формиране, който
води до различни възприятия за себе
си и другите в различни преживявания и
ситуации (Baumeister, 1997).
Тъй като много от моделите за подражание на глухите идват от общността на глухите,
общността изглежда е ключов ресурс както за официални, така и за неформални
взаимоотношения с възрастни глухи като модели за подражание за младежи с увреден
слух.
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Hакратко, бихме казали, че реалистичните очаквания за глухите, положителните
реакции към глухотата като увреждане и контактът с възрастни глухи хора като
модели за подражание ще помогнат за развитието на културна идентичност и ще
допринесат за здрави взаимоотношения между световете на глухите и на чуващите.
Чуващите възрастни, живеещи или работещи с глухи хора от всички възрасти, ще се
възползват от контакта с възрастни глухи за разбирането и приемането на глухотата
и културата на глухите.

Γ. Психосоциално развитие
Положителните
ползи
за
социалните
взаимоотношения,
създадени чрез взаимодействие с
модели за подражание, изглежда
имат по-широки психосоциални
ползи, които могат да бъдат
предадени в множество контексти.
Възможностите
на
глухите
младежи да изграждат културни
взаимоотношения с общността
на глухите изглежда допринасят
значително за психосоциалното
благополучие (Hintermair 2008;
Jambor & Elliot, 2005).

Психосоциално
благополучие

Глухите възрастни като модели за подражание и ментори могат да помогнат на глухия
човек да развие лични умения, устойчива психика и сила (Hintermair, 2008). Освен
това глухи възрастни, които са имали наставник на работното място, независимо
дали той е бил глух или не, също съобщават, че имат повишено самочувствие (Foster
& MacLeod, 2004).
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Младите глухи хора, които са работили с глух възрастен като наставник или модел
за подражание, имат повишено самочувствие (Rogers & Young, 2011) и по-висока
самооценка от тези, които не са имали наставник (Selwood, 2005). В друго проучване
млади глухи хора, които са работили с глухи възрастни като ментори, също показват
подобрение във взаимоотношенията и социалното взаимодействие (Selwood, 2005).
Ние заключаваме, съответно, че тези
психосоциални
процеси,
повишеното
самочувствие и увереност, приемането
на
глухотата
и
подобряването
на
взаимоотношенията
с
връстниците,
допринасят значително за устойчивостта и
психосоциалното здраве на глухите хора.
Твърди се, че тези ползи влияят значително
върху живота на младите възрастни след
юношество.

приемане

Заключения
В обобщение, прегледът на литературата, който направихме, показва, че глухите
възрастни като модели за подражание за глухите хора допринасят в значителни
процеси на развитие в много периоди от живота им, вариращи от ранно детство до
зряла възраст.
Прегледът на литературата също така разкрива два ключови елемента относно
ефективността на моделите за подражание върху глухите хора: високи очаквания
и ефективна комуникация. Тези два елемента оказват влияние върху прехода от
дома към училището и след това към работното място. Начините, по които високите
очаквания се изразяват и влияят върху комуникацията от страна на глухите възрастни
като модели за подражание за глухите хора в професионална среда, могат да се
отразяват върху това, което се вижда в анализите на ефективно наставничество на
млади хора, принадлежащи към малцинствени групи (Allen et al. , 2004; Cawthon et al.,
2016).
Необходими са обаче допълнителни изследвания, за да се разберат дългосрочните
ползи, които глухите възрастни могат да предложат като модели за подражание.
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TРИМА ГЛУХИ МОДЕЛИ НА ПОДРАЖАНИЕ, КОИТО ПОСТИГАТ ПРЕКРАСЕН ЕФЕКТ

Хелга Стивънс е родена на 9 август 1968 г. и посещава училище за глухи в Хаселт, след
което – училище за хора с проблеми със слуха в Синт Тройден.
Учи право в Льовенския католически университет и става първият глух адвокат в Белгия.
Следдипломна квалификация е завършила в Калифорнийския университет в САЩ.

От 1996 г. започва активното си участие в общността на глухите в Белгия, но и в Европа,
с членството си в Европейския съюз на глухите (ЕСГ).
Политик е в партията Нов фламандски алианс, както и член на Европейския парламент
от 2014 г. От 2004 г. е член на фламандския парламент, а от 2007 г. е сенатор.

През октомври 2016 г. се кандидатира за председател на Европейския парламент.

Известна е с работата си в подкрепа на хора с увреждания.
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Д-р Робърт Давила е роден на 19 юли 1932 г. в
Южна Калифорния в семейството на мексиканскоамерикански родители. На 8-годишна възраст губи
слуха си поради менингит.
След това родителите му го изпращат в
Калифорнийското училище за глухи в Бъркли.
През 1953 г. Давила завършва университета Галодет
с бакалавърска степен по образование. През 1963 г.
завършва следдипломното си обучение по специално
образование в Хънър Колидж, а по-късно през 1972
г. получава докторска степен по образователни
технологии от Университета в Сиракуза.
Става деветият президент на университета Галодет,
единственият университет в света, където всички
програми и услуги са специално съобразени с нуждите
на глухи студенти и такива с увреден слух. Назначен
е на тази позиция след протести на движението “Глух
президент веднага” (Deaf President Now). Остава на тази
длъжност от 2006 до 2009 г.
Давила е бил генерален секретар на Службата за
специално образование и рехабилитация към
Министерството на образованието на САЩ от 1989 до
1993 г. по време на президентството на Джордж У. Буш.
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Бенджамин Джеймс Бахан е професор по американски жестомимичен език и
обучение на глухи в университета Галодет и е член на общността на глухите. Той е
важна фигура в американската литература на жестомимичен език като разказвач и
автор по въпросите на културата на глухите.

Бахан е роден в семейството на глухи родители в Ню Джърси и посещава училището
за глухи Мари Каценбах в Уест Трентън, Ню Джърси. По-късно, през 1978 г., завършва
университета Галодет със степен по биология. След това учи лингвистика и
придобиване на американски жестомимичен език Института Солк в Ла Хоя,
Калифорния. Завършва обучението си в Бостънския университет с магистърска
степен по обучение на глухи и докторска степен по приложна лингвистика. През
1996 г. става професор и президент на катедрата по американски жестомимичен
език и обучение на глухи в университета Галодет.

Известен е с работата си като писател, която включва следните произведения:
“Bird of a Different Feather”
(Различната птица)
Алегорична история за една птица,
родена в семейството на орли.
В книгата си Бахан пресъздава
преживяванията на глухи деца,
родени в чуващи семейства.
Повдига различни въпроси за
религията,
идентичността
и
кохлеарните импланти.
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‘‘A Journey into the Deaf-World’’
(Пътешествие в Глухия свят)
През 1996 г. в съавторство с Робърт
Дж. Хофмайстър и Харлан Лейн
издава една от най-известните книги,
писани някога за света на глухите и
неговия език. Книгата съдържа ценна
информация за образованието на
глухите, естественото развитие
и придобиване на американски
жестомимичен
език,
както
и
допълнителна информация като
предимствата и недостатъците на
технологиите за глухите.

‘‘Audism Unveiled’’ (Аудизмът е
разкрит)
През 2008 г. заедно със своя
сътрудник Дирксен Бауман е
сценарист и режисьор на филма
„Audism Unveiled“.
Това е документален филм за
потисничеството над глухите и,
следователно, трудностите им
да развият чувство за общност и
идентичност.
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СТАНИ И ТИ МОДЕЛ ЗА ПОДРАЖАНИЕ!

Моето име
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Mоите постижения
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Какво означава понятието “аудизъм”?

Глухите и хората с проблеми в слуха
през последните години са активно
представени чрез съюзи и организации и
претендират повече от всякога за достъп
и равни права като чуващите.
За съжаление много хора в общността
на глухите продължават да изпитват
форми на дискриминация в ежедневието
си. Независимо дали става дума за
дискриминация в общуването, или за
теории и предразсъдъци какво могат или
не могат да правят глухите хора, или за
изключване от социална или работна
среда.
Истинският проблем се споменава в литературата с термина „аудизъм“ (Bauman,
2018 Eckert, & Rowley, 2013). Терминът описва дискриминацията и предразсъдъците,
на които са изложени глухите хора.
„Аудизмът“ е патологичен подход към глухотата, който негативно стигматизира
хората със слухови проблеми. „Аудизмът“ отразява медицинския възглед за
глухотата като увреждане – заболяване, което трябва да се лекува. Всичко, което
се отклонява от „нормалното“, е неприемливо. Описва негативното отношение
към глухите и хората с увреден слух. Разглежда се като форма на дискриминация,
предразсъдъци или обща липса на желание да се приемат тези, които не могат да
чуват. Хората, които практикуват “аудизъм”, се наричат ”аудисти”.
„Аудистите“ могат да бъдат чуващи или глухи.
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Също така е важно да се отбележи, че термините “аудизъм” и “аудист” не се отнасят
непременно за хора, които не са запознати с културата на глухите. Както отбелязват
авторите на уебсайта Deaf Choice, ако не сте запознати с общността на глухите,
очевидно не знаете „правилата“, които се прилагат в тази общност. Напротив,
етикетът „аудист“ се използва по-често за тези, които познават културата на
глухите, но избират по една или друга причина да я игнорират или отхвърлят. Както
при всяка форма на дискриминация, трябва да се вземе предвид намерението,
когато се говори за „аудизъм“.
Терминът “аудизъм” е въведен от Том
Хъмфрис през 1977 г. Не се прилага,
докато Лейн (Lane, 1992) не възобновява
употребата му 15 години по-късно. Хъмфрис
първоначално
прилага
термина
към
индивидуални нагласи и практики, но Лейн и
други негови колеги са разширили обхвата,
за да включат институционални и групови
нагласи, практики и форми на потисничество
спрямо глухите хора.
Първата половина от книгата на Харлан
Лейн, Маската на доброжелателството:
инвалидизиране на общността на глухите
(The mask of benevolence: disabling the deaf
community), е най-обширното публикувано
изследване и дискусия за “аудизъм” до
момента.
Според Хъмфрис “аудизмът” се проявява “от тези, които постоянно преценяват
интелигентността и успеха на глухите въз основа на техните езикови способности
и културата на слуха”. Случва се и когато самите глухи “активно участват в
потисничеството спрямо други глухи хора, като изискват от тях същия набор от
стандарти, поведение и ценности, които изискват чуващите”.
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Американският психолог Харлан Лейн описа
“аудизма” като начин “слухът” да доминира сред
общността на глухите. Тази идея е подкрепена
от факта, че адаптираните среди за глухи хора
предлагат ограничени визуални стимули и все
пак предпочитат слуха. Оттам Лейн се позовава
на идеята за институционален “аудизъм”, според
който се насърчава само способността да се
“слуша”.
Приносът на Хъмфрис и Лейн към понятието “аудизъм” помогна да се извадят
наяве скрити преди това възприятия и вярвания. Институционалният натиск по
своята същност е труден за откриване, тъй като често се представя под формата
на практики, които следват „здравия разум“. Представянето на „здравия разум“ –
тоест способността да чуваме като доминираща ценност – има своите корени във
фундаменталните въпроси на човешката идентичност. Идеята за метафизичния
„аудизъм“, която се основава на идеята, че речта е основен принцип на човешката
идентичност, се появява в края на 20. и началото на 21. век с работата на Бренда
Брюгеман и Дирксен Л. Бауман. Брюгеман идентифицира проблематичната насока
на разсъждения, на която се основава метафизичният “аудизъм”: “Езикът е нещо
човешко. Говорът е език. Следователно глухите хора са не-човеци и глухотата е
проблем.”
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Изследванията върху граматичната структура на жестомимичните езици и
психолингвистиката застъпват тезата, че всеки може да учи и общува чрез
говорене, жестикулиране или писане и речта не е висшата и единствена форма на
човешкия език.
Следната информация е извлечена от библиотечно ръководство, създадено
от библиотекари от университета Галодет (https://libguides.gallaudet.edu/c.
php?g=773910&p=5553053)
„Аудизъм“ (от латинското audire, което означава „чувам“, и наставката -ism, която
се поставя за поведение, вяра или отношение) има няколко значения:

29

„Идеята, че човек е по-висш въз основа на способността му да чува
или да се държи като човек, който чува.”, Том Хъмфрис, Комуникация
отвъд културите (глухота-чуване) и научаване на език (Tom Humphries,
Communicating across cultures (deaf-hearing) and language learning).
(Doctoral dissertation. Cincinnati, OH: Union Institute and University,1977),
стр.12.

„Корпоративната институция за работа с глухи хора, която прави изявления
за тях, оторизира възгледи за тях, описва ги, преподава за тях, управлява
къде ходят на училище и, в някои случаи, къде живеят; накратко, аудизмът
е чуващият начин за доминиране, преструктуриране и упражняване
на власт над общността на глухите. Включва професионалисти като
администратори на училища за глухи деца и на програми за обучение
на глухи възрастни, преводачи и някои аудиолози, логопеди, отолози,
психолози, психиатри, библиотекари, изследователи, социални
работници и специалисти по работа със слухови апарати.” Харлан Лейн,
Маската на доброжелателството: инвалидизиране на общността на
глухите (The mask of benevolence: disabling the deaf community, New York:
Knopf, 1992), стр.43.
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“The belief that life without hearing is futile and miserable, that hearing
loss is a tragedy and the ‘‘scour-age of mankind’’ and that deaf people
should struggle to be as much like hearing people as possible. Deaf
activists Heidi Reed and Hartmut Teuber at D.E.A.F. Inc., a community
service and advocacy organization in Boston, consider audism to be «a
special case of ableism.“ Audists, hearing or deaf, shun Deaf culture and
the use of sign language, and have what Reed and Teuber describe as
“an obsession with the use of residual hearing, speech, and lip-reading by
deaf people.’’ Fred Pelka, The ABC-CLIO companion to the disability rights
movement (Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 1997), стр.33.

„Корпоративната институция за работа с глухи хора, която прави
изявления за тях, оторизира възгледи за тях, описва ги, преподава
за тях, управлява къде ходят на училище и, в някои случаи, къде
живеят; накратко, аудизмът е чуващият начин за доминиране,
преструктуриране и упражняване на власт над общността на глухите.
Включва професионалисти като администратори на училища за глухи
деца и на програми за обучение на глухи възрастни, преводачи и някои
аудиолози, логопеди, отолози, психолози, психиатри, библиотекари,
изследователи, социални работници и специалисти по работа със
слухови апарати.” Харлан Лейн, Маската на доброжелателството:
инвалидизиране на общността на глухите (The mask of benevolence:
disabling the deaf community, New York: Knopf, 1992), стр.43.
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Форми на аудизъм
„Аудизмът“ може да бъде открит в различни форми при различни социални
обстоятелства. Може да засегне нечия работа, образование, условия на живот и
т.н..

1.

Отказ от използване на езика на жестовете – налагане на говорим език
Типичен пример за “аудизъм” е отказът или неспособността да се използва
жестомимичен език с глухи хора, които ползват жестомимичен език, заедно с
тяхното дискредитиране поради слабостта им в говоримия език. Термини като
„глухоням“ описват точно този тип подценяване.
Други подобни примери на “аудизъм”, които допринасят за отказ от комуникация,
са когато глухият човек е помолен да чете по устните или да пише, след като е
заявил, че не желае. Също и ако някой откаже да повика преводач, след като е
помолен за това.

2.

Доминиране на схващането, че глухите не могат да правят много неща

Глухите хора се сблъскват с някои “странни” въпроси като “Можеш ли да шофираш?”,
които често поставят под съмнение техните способности спрямо тези на чуващите.
Глухите могат да правят всичко, освен да чуват!

3.

Подхождане към глухотата като към трагедия

Да си глух не е болест и глухите хора не се смятат за болни или инвалиди.
Всъщност много глухи и хора с увреден слух, които се смятат за част от общността
на глухите и я изписват с главна буква, се гордеят със своята глухота и език. Смята
се за обидно светът на чуващите да ги третира като болни, които се нуждаят от
съжаление.
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4.

Патерналистично (манипулативно) поведение

Както вече казахме, глухите хора могат да правят всичко Коментари от типа
„Правиш го толкова добре, въпреки че си глух“ могат да бъдат много обидни. Много
често срещан пример е коментарът колко „добре“ говори човек и словесните
нападки, когато не говори „правилно“.

5.

Дискриминация на работното място и сферата на заетостта

Дискриминацията на работното място спрямо глухите хора е често срещана.
Глухите хора трябва да получават, но не получават равни възможности за
заетост. Въпреки техните академични и научни познания, те понякога са обект
на дискриминация поради липса на слух. Нивата на безработица сред глухите са
значително по-високи от тези при чуващите.
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Aудизъм и култура на глухите хора

Общността на глухите се определя според своята култура и език, с които се гордее.
Разбираемо, “аудизмът” е централна тема на дискусия в света на глухите. По същия начин
както има дискусия за расизъм или сексизъм във всички общества, съществува дискусия
за “аудизъм” в общността на глухите хора.
Например, много хора, които са се сблъскали с такова унизително поведение, са
написали книги, пиеси, поезия и т.н. Това е често срещана тема за коментар от страна на
глухи студенти, вестници и изследователи, интересуващи се от социалните и културни
аспекти на общността на глухите.
Организациите за застъпничество за общността на глухите често участват в борбата
срещу „аудизма“, който критикува или омаловажава даден човек за това, че е глух.
Канадската асоциация на глухите отбелязва, че “аудизмът” се среща на всички нива на
обществото и го намира за също толкова неприемлив, колкото всяка друга форма на
фанатизъм. Националната асоциация на глухите в Съединените щати в своето изявление
относно ценностите на общността също включва „Ние сме ангажирани с елиминирането
на аудизма, лингвистизма, расизма и други форми на дискриминация“.
Осъзнаването на „аудизма“ се разпространи сред общностите на глухите и чуващите и
сега се счита за въпрос на човешки права и достойнство за едно езиково малцинство да
има достъп до напълно човешки език (жестомимичен език), който най-добре отговаря на
визуалните нужди на глухите. Дискурсът около “аудизма” позволява на своите участници
да възприемат тенденцията, насочена към слуха при глухите хора, като сериозен случай
на дискриминация и потисничество.
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Какво е “глухство”?

Глухството (аналогия с childhood /детство/ на английски) е термин, въведен
от Пади Лад в неговата докторска дисертация (Paddy Ladd, 1998) и в книгата му
“Разбиране на културата на глухите: В търсене на глухството” (Understanding Deaf
Culture: In Search of Deafhood, 2003). Значението на думата нарочно е оставено
неизяснено.
Дефиницията на Лад за “глухство” е:
„На глухството не се гледа като на крайно състояние,
а като на процес, чрез който глухите индивиди стигат
до намиране на своята глуха идентичност, като
се предполага, че тези индивиди изграждат тази
идентичност около няколко различно подредени
набора от приоритети и принципи, които се влияят от
различни участници като нация, епоха и класа” (Ladd,
2003) стр.xviii).

За разлика от медицинския подход към глухотата, който описва глухите хора само
във връзка с тяхната загуба на слуха, терминът „глухство“ твърди, че на глухотата
може да се гледа и положително и не е необходимо да се третира като заболяване,
което се нуждае от лечение. Много други глухи хора, като Ела Мей Ленц (Ella Mae
Lentz, 2007), са използвали този термин, за да обяснят личностния път на глухия
човек към откриването и разбирането себе си като глух човек.
Според Лад глухството изисква глухите да бъдат освободени от натиска, с който
са се сблъсквали в миналото в едно чуващо общество. Лад пише, че в този процес
на самоосвобождаване:
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„... открих, че измислям нов етикет – “глухство“. Глухството не е „статично“ медицинско
състояние като „глухотата“. Представлява процес – борбата на всяко глухо дете,
глухо семейство и глух възрастен да обяснят на себе си и един на друг собственото си
съществуване в света. Като споделят живота си един с друг като общност и прилагат
тези обяснения, вместо да пишат книги за тях, глухите хора са въвлечени в ежедневна
практика, непрекъснат вътрешен и външен диалог. (Ladd, 2003,) стр.3.

Именно защото има толкова много
дискриминация и стереотипи в историята
на глухите, идеята за “глухството” има
за цел да даде сила и да ги оживи, така
че да могат да се справят с “аудизма” –
термин, използван за дискриминация на
глухите.
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В контекста на „глухството“ много глухи хора заменят думата „глухота“ с думата
„глухство“. По-точно, описват тези две думи така:
Глухота: Глухотата е медицинско/патологично състояние. Думата съдържа негативна
практика на натиск от хора в медицинската общност като УНГ лекари, аудиолози и др.
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Глухотата описва:
Ситуация.
Отрицателно преживяване на натиск от страна на чуващи хора, които искат
да възстановят към “нормалното” глухотата по медицински начин, напр. кохлеарен
имплант, слухови апарати.		
Медицинско състояние.
Натиск срещу използването на езика на жестовете.
Налагането на „фоноцентризъм“ – идеята, че звуците/речта по своята
същност превъзхождат всеки друг език.
Терминът «аудизъм», който описва дискриминацията срещу глухите, и
терминът „колонизация“, който описва натиска върху глухите от страна на чуващите
– еквивалентен на натиска, преживян от местните народи в колонизираните
страни.
Глухство: Глухството е идентичност, при която глухият човек има своя първи
език – езикът на жестовете и общността на глухите, културата на глухите и цялото
семейство на глухите.
Глухството описва:

Процес.
Позитивно изживяване на себе си.
Хуманност.
Използването на естествените езици на глухите хора.
Неодобрението към орализма (в резултат на фоноцентризма).
Фокусът върху езика и културата.
Приемането на различното.
Нагласата, че да си глух има положителна стойност.
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Пади Лад заявява, че сърцето на глухството е международният дух. Комуникацията
е трудна в международен план, тъй като жестомимичните езици не са международни
и всяка държава може да има един или повече такива. Езикът на жестовете
трябва да се запази в най-чистата му форма, без влияния от говорим език и други
допълнителни ефекти. Лад подкрепя идеята, че националната идентичност на
човека започва процес на „разширяване“ в транснационална общност на глухите
хора. Това показва, че съществуват два подхода към глухотата. Единият се основава
на усилието да се запазят глухите в границите на натиска спрямо света на глухите
хора, такъв какъвто е бил в исторически план. Вторият подход се фокусира върху
опитите да се направи обратното - разширяване на идеята за това какво може да
означава глухотата, вземане на идеи отвсякъде и адаптирането им към живота на
глухите хора.
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Лад идентифицира и седем принципа на “глухството”, които са:

Глухите общности имат жестомимични езици, които имат дарбата да казват
неща, които речта не може.
Тези езици на жестовете са особено специални, защото могат да бъдат
адаптирани да пресичат международни граници, когато говоримите езици не
успяват. Това е свързано с огромните граматически прилики между езиците
на жестовете.
В резултат на това глухите хора могат да станат първите наистина глобални
граждани на света и по този начин да служат като модел за подражание за
останалата част от обществото.
Глухите са съзнателно създадени на земята, за да проявяват тези качества и
стойността на тяхното съществуване не трябва да се поставя под въпрос.
Лишени са всъщност чуващите хора, които не могат да използват жестомимичен
език.
Жестомимичните езици се предлагат като дар за чуващите, тъй като ако се
присъединят към глухите хора и научат тези езици, качеството им на живот
ще се подобри.
Макар да е разбираемо, че по-голямата част от глухите хора все още не са
имали възможност за фокусирано върху техните нужди образование и
социализация в общности, които живеят около жестомимични езици, глухите
трябва да се ангажират да продължат да се борят, за да гарантират, че
всички глухи хора имат „правото“ на тези преживявания .
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3аключение с фразата
“Глухството е лекарството за глухотата!”

„Глухството“ е прието от университета Галодет във Вашингтон по време на протестите
през май и октомври 2006 г. Университетът Галодет все още е единственият
университет в света, където всички програми и услуги са съобразени специално с
нуждите на глухите студенти и тези с увреден слух.
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Ранното усвояване на жестомимичен език от онези, които от
раждането си имат нужда от него, и моделите за подражание
във връзка с жестомимичния език са жизненоважни за
когнитивното и социално развитие на глухите деца!
Моделите за подражание сред глухите хора могат да имат
решаващ принос за усвояването на този първи език и да
подкрепят семействата на глухи деца, като консолидират
комуникацията и помагат за приемането!
Какво обаче означава модел за подражание сред глухите
хора?
Отговорът на този въпрос се намира в настоящата книга,
която е адресирана до глухите, родителите, учителите и
други експерти в света на глухите и света на чуващите.
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