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Uplynul další rok (psáno v pro-
sinci 2011 - pozn. redakce). Pro mnoho 
lidí to byl rok dobrý, pro jiné špatný. 
Pro mne to byl rok plný dobrých zkuše-
ností. A z téch špatných jsem se naučil 
odnést si poučení. 

Během roku jsem zažil mnohou 
a opakovanou snahu o „zalévání kyti-
ček". Ne, nezbláznil jsem se. Ptáte se, co 
má proboha zalévání kytiček společné-
ho s tímto textem? Hodné. Pár zážitků 
mi ukázalo, že se s postiženými lidmi 
zachází, jako by to byly kytky, a určité 
skupiny a osoby je zalévají podle svých 
zájmů - tak aby lidé s postižením zů-
stali naživu, ale nehybní, stejně jako 
kytky. 

Tento rok se v Brazílii konala kon-
ference DBI - Mezinárodní organizace 
hluchoslepých. Já sám jsem hluchosle-
pý a musel jsem strávit mnoho dní od-
povídáním na tisíce e-mailů tázajících 
se, proč jsem se té „důležité" události 
nezúčastnil. Moje odpověď byla vždy 
stejná - nikdo mě nepozval. Řada lidí 
z této organizace mi nabízela různá 
vysvětlení. Mně je však jasné, že jsem 
nebyl pozván proto, že nejsem ten druh 
hluchoslepého, který přijímá všechno 
bez protestů. Jsem svéprávný a taková 

vlastnost nejde organizátorům konfe-
rence pod nos. Celá konference byla 
jen maškarádou, zastírající skutečnou 
realitu života hluchoslepých v Brazí-
lii. Od roku 1962, kdy začalo skutečné 
vzdělávání hluchoslepých v Brazílii, 
jsou naše hodnoty a náš rozvoj pod-
řizovány pohledu jiných. Jsou tu lidé, 
skupiny a organizace, kteří využívají 
moci svých dolarů a eur. Jsou vedeni 
čirou chamtivosti, sobectvím, nezříze-
nou touhou po moci, vládnutí, a co hůř 
- ovládání ostatních. Ovládání, které-
mu jsou vystaveni hluchoslepí a které 
se zvláštním způsobem vyhýbá těm, 
kdo hluchoslepí nejsou. Na té veledů-
ležité konferenci se lidé vyznamenáva-
li medailemi. Medailemi zaplacenými 
krví tisíců hluchoslepých, kteří trpěli 
bez životní příležitosti. A to nejneuvě-
řitelnější bylo motto celé akce: „Začle-
nění pro život plný příležitostí". Věřili 
byste tomu? 

Tihle lidé „zalévají kytičky" už 
padesát let. Na oné konferenci pro-
nesl jeden hluchoslepý Američan před-
nášku o technologiích pomáhajících 

" hluchoslepým osobám. Mluvil velice 
poutavě, ale mne zarazilo, že tenhle 
Američan vystoupil v Brazílii už před 

' Autor je hluchoslepý Brazilec, prezident organizace Agapasm, odborník na vzdělávání osob se zvláštními potřeba-
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postižených I - L E A D M I USA; člen Světové federace hluchoslepých W F D B ; autor píše články pro magazín Reaifáo 
a časopis Planeta Educa^áo; poradce Rede Educativa Mundial ( R E D E M ) a Indusion Brazil Institute. 
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Zkušenosti 

rokem, a to přesné na stejné téma. Do-
dnes nebyl připraven žádný plán, jak 
hluchoslepým umožnit získat k témto 
technologiím skutečný přístup. A já se 
nemůžu ubránit jedné myšlence - kolik 
ještě let k nám bude jezdit se stejnou 
přednáškou? Čas od času je prostě tře-
ba „hluchoslepé kytičky" zalít, pokud 
mi rozumíte. Kolikrát ještě meziná-
rodní skupiny a organizace použijí ten-
hle „americký postřik" k tomu, aby si 
nás podřídily a aby si zahrávaly s city 
spousty hluchoslepých v Brazílii? To je 
ta otázka! 

Je všeobecně známo, že v Brazílii 
se véci mění podle módy. Řekl bych, že 
Úmluva OSN o právech osob se zdra-
votním postižením je příkladem takové 
módy. Kolikrát jsem jen v tomto roce 
slyšel hesla: „Práce podle Úmluvy", 
„Vzdělávání podle Úmluvy" a další po-
dobná. Pak jsem se nad nimi zamyslel. 
Mají přinést „světlo" lidem s postiže-
ním, ale my pořád žijeme ve tmě. Lidé 
s postižením často neznají skutečný stav 
a to, jak mohou Úmluvu využít ke své-
mu prospěchu, a ti druzí ji zase po-
užívají jako další „postřikovač". Ach jo. 
Musíme ovšem být poctiví a přiznat, že 
mnozí lidé s postižením přijímají rady 
těchto postřikovačů a nikdy ve svých 
domovských městech nebojují za svá 
práva, na která se zapomíná. Porozu-
měli skutečně Úmluvě, nebo o ní mluví 
jen proto, že to je v módě? Lidé s posti-
žením porozumí Úmluvě teprve tehdy, 
až budou skutečnými pány nad svou 
identitou, jinak to opravdu zůstane 
jen prázdná móda. Z absence identity 

u mnohých postižených málem někdy 
propadám beznaději. Kolikrát jsem 
slyšel slova: „Já zastupuji lidi s posti-
žením." Takové „já" není téměř nikdy 
osoba s postižením. Je neuvěřitelné, 
kolik postižených to přijímá nebo se 
s tím smířilo. Zdá se, že se jim líbí, když 
je někdo zastupuje. Přijde někdy den, 
kdy budou zastupovat sami sebe? Třeba 
se ten den už blíží, byl přece zveřejněn 
Národní plán na prosazení práv osob se 
zdravotním postižením nazývaný také 
„Život bez překážek". Úžasná věc! Mili-
ardové investice, všude fotky poslanec-
kých synáčků a dcer. Dokonce i prezi-
dentka Rouseffová uronila slzu. Oslavy 
ovšem narušil pohřeb zákona 6.571/08, 
o inkluzivním školství. Takže co ted? 
Budou miliardy reálů skutečně využité 
k odstranění životních překážek, nebo 
je spotřebují naši postřikovači? 

Hodné situací mě v loňském roce 
rozzlobilo. Někdy mám chuť to vzdát 
a utéct, vedený pocity, které popisuje 
rusko-americká filozofka Ayn Rando-
vá. Jako židovka uprchla ve dvacátých 
letech minulého století před sovětskou 
revolucí do USA a píše o svých zážit-
cích. Někdy to je, jako by žila pod vlá-
dou, kterou my Brazilci dobře známe, 
nemyslíte? „Když zjistíte, že k tvorbě 
hodnot potřebujete povolení těch, kte-
ří netvoří nic, když zjistíte, že pení-
ze proudí ne k těm, co nabízejí zboží, 
ale k těm, kdo za ně nabízejí výhody, 
když zjistíte, že mnozí bohatnou skr-
ze úplatky a styky a ne skrze práci a že 
zákony nechrání nás před nimi, ale je 
před námi, když zjistíte, že nepoctivost 
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je odměňována a z poctivosti se stalo 
sebeobětování, tehdy je jasné, že vaše 
společnost je ztracená. Uteč-te pryč!" 
Ale jelikož Brazílie patří všem Brazil-
cům a já nejsem typ člověka, který utí-
ká, žádám, aby prezidentka Rouseffová 
pozměnila zákon číslo 7.611/11 tak, aby 

skutečně odpovídal Úmluvě a zaručo-
val právo na vzdělání i s požadovanými 
zdroji. Hluchoslepí tak nebudou dis-
kriminováni ještě více, než jsou dnes, 
a jednou se z nich konečně stanou ob-
čané s rovnými možnostmi. 
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