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ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 
„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
 НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА
 СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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Инвестиране във вашето бъдеще!





Тема на международната конференция: 
„Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“
Семинар 1.2. 
„Насилие в училище над гръцко сляпо-глухо момиче “
Лектори: Г-жа Ефросини Зафейри, психолог и музикален терапевт, специализирала в работата със сляпо-глухи деца, 
и г-жа Диаманто Матса, майка на сляпо-глухо момче и президент на Гръцка асоциация за сляпо-глухи „Хелиотроп“ 

Дорин, историята за насилието над едно сляпо-глухо момиче в училище

Това е истинската история на един член на нашата асоциация и аз бих искал да благодаря на майката, че  сподели изживяното от дъщеря си. Трябва да призная, че наистина се колебаех да я помоля да напише това, което се случи. Но тя прие да го направи. Тя ми каза: "Въпреки, че е болезнено да си припомни всички тези брутални актове, истории като нашата трябва да бъдат споделяни, за да не се случват отново!"
Дъщеря ми, Дорин, сега е на 20 години. Тя е родена преждевременно и поради медицинска грешка е сляпо-глуха и страда от параплегия. Когато беше на 17 години тя беше сексуално насилена от двама нейни съученици с такава жестокост, каквато не можете да си представите. Преди 3 години тя учеше в държавно специално училище. Този ден беше един обикновен ден в училище. Един от учителите стачкувал, така че класът на Дорин имал малко почивка. През това време двама от нейните съученици, по-малки от нея (единият на 14 г., а вторият на 16 г.), я завели на  тихо място, завързали я, запушили й устата и я изнасилили и двамата, един след друг, като й държали ръцете зад гърба. Докато я  изнасилвали, заснели цялата сцена с мобилния си телефон.
Заплашили я, че ако говори, ще я убият, отрязали кичури от косата й и я контузили с  удари по главата с една ножица. Освен това разкъсали ученическата й чанта и скъсали учебниците  и тетрадки й. И сякаш това не било достатъчно, но я накарали  да гледа видеото от изнасилването.
Един час по-късно учителят дошъл в клас за следващия урок. Дорин се опитала да обясни какво й се случило, но за съжаление той не я разбрал  и си помислил, че двамата й съученици я ударили. Когато Дорин се върна у дома следобед тя не каза нищо за инцидента. Но беше много обезпокоена. Заключи се  в стаята си и остана там до края на деня. Тя беше шокирана! Дорин е много социален, щастлив и приказлив човек, но през следващите няколко дни след изнасилването беше изключително тиха  и резервирана. Ние започнахме да се притесняваме, но мислехме, че зрението и слуха й се влошават. Никога не можехме да допуснем, да си представим, истинската причина за необичайно й поведение!
За съжаление, пет дни по-късно Дорин била изнасилена отново от същите двама ученици. Нейните двама съученици, които се възползвали от отсъствието на учителите  се опитали да я изнасилят  пред трети съученик, който се опитал  да ги спре. Но двете „чудовища” я хванали  за косата и издърпали до тоалетната. Там я заключили и я изнасилили отново. Третият ученик, който е глухоням бил отчаян. Той удрял и ритал по вратата, и се опитвал да  крещи високо. Никой не ги е чул. И аз все още се чудя, къде са били всичките тридесет и четирима учители и служители на училището.
Двете момчета, след като изнасилили Дорин, я издърпали обратно в класната стая, ударили  я и я накарали  да гледа видеото отново. Дъщеря ми се сринала. Тя плачела в пълно отчаяние. Учителката, която се появява в класната стая по някое време по-късно не обръща много внимание на плача на момичето въпреки, че признава, че поведението на Дорин било странно и необичайно. Тя споменала за инцидента на учителя на Дорин. Нейният учител я намерил да плаче. Той се опитал да я успокои и да говори с нея. Накрая Дорин му обяснила какво точно й се случило. Третият ученик, който станал свидетел на инцидента, потвърдил всичко. Той плачел и повтарял, че другите двама ученици са направили "лоши, много лоши неща на Дорин".
Двете момчета признали своите действия и учителят ги изпратил при директора на училището. Но, за разлика от нашите мисли и очаквания, директорът и учителите направиха всичко възможно да се покрие целият случай, може би, защото никой не може да обясни как са допуснати тези насилствени действия. И се чудя как в едно училище с 34-ма  учители, само за 40 ученици, никой не може да защити едно момиче, невинно създание на 17 години с увреждания. Очевидно, защото те са напълно отговорни Дорин да  бъде изнасилена два пъти, учителите и директорът решили, че е  по-добре да се прикрият истинските измерения на историята на дъщеря ми. И както можете да се досетите, това решение бе най-лошото за  Дорин и нашето семейство.
Никой не смееше да ни информира за случилото се с дъщеря ни. Така че, без да имам представа за това какво Дорин преживяваше, реших да я оставя да участва в планирана училищна екскурзия заедно с двамата изнасилвачи. Дорин беше много угрижена за тази екскурзия. Тя наистина се колебаеше дали да иде, дори бе уплашена. Мислех, че нейното поведение се дължи на факта, че ще бъде  в непозната среда и заради сляпо-глухотата си се чувства несигурна. Така че, аз се опитах да я насърча и да мисля, че това ще й помогне да се социализира.
По-късно същия ден, директорът на училището ми се обади по други причини и по време на нашата дискусия той спомена, че един съученик на Дорин (16-годишният извършител) я "потупал" по косата, за което е изгонен от клас. Но директорът не го лишил от ЕКСКУРЗИЯ!
"Тежестта" на наказанието за ученика, който просто "потупа по косата" дъщеря ми и с когото тя учи заедно в продължение на много години, ме беше засегнало. Ето защо, когато дъщеря ми се върна от екскурзия, я помолих да ми разкаже какво се е случило. Нейната реакция ми помогна да разбера. Тя беше изключително бясна, плачеше непрекъснато. Опитваше се да обясни, с лошия си  речник.
Нейният брат, баща и аз, бяхме много уплашени: Осъзнахме, че Дорин е бил жертва на брутално насилие, на множество актове на насилие, както физически, така и психологически.
Заедно с Дорин, цялото семейство беше изнасилвано отново и отново, безмилостно в душата ни, особено нашия двадесет годишен син, с безброй негативни ефекти върху психичното му състояние.
Настоявахме да се изправим срещу директора на училището. Двамата ученици носеха 100% отговорност, а ръководството покри действията им и изнесе неверни факти, вместо да даде публичност на този проблем, за да се избегнат нови жертви! 
На следващата учебна година и въпреки решението на училищното настоятелство  да изключи двете момчета от училище, Дорин беше отново в същия училищен автобус с тях.
Те бяха нагли, което се дължи на липсата на наказание, те бяха вулгарни и я заплашвали, защото "тя  проговорила и разказала".
Аз все още се чудя дали това е образование.
Те плюели по нея, те разкъсвали учебниците й, пренебрегвали я, никой не говорил с нея, ритали я  и  я обиждали непрекъснато.
Същите неща се случили и на нейния приятел, който се опитал да я защити!
Трябва да се отбележи, че от тогава, третото момче реагира с ужас на всяко човешко докосване и е в депресия, без да разбира защо се случиха всички тези ужасни неща.
Терапевтите и психолозите ми обясниха, че дъщеря ми е "късметлия", защото психически е по-млада от възрастта си, заради нейната сляпо-глухота. Тя не разбра цялата същност на този негативен опит. Тя бе успяла да говори за инцидента и от това болката е станала по-мека.
Но днес все още чувства несправедливостта срещу нея, тъй като тя - жертвата - беше длъжна да учи в друго училище, а не извършителите.







Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.























