Társadalmi befogadás – a jelnyelven át!
Budapesten, Magyarországon rendezik meg
a Siketek Világszövetsége harmadik nemzetközi konferenciáját
Ez az információ megtalálható magyar jelnyelven a http://www.sinosz.hu/?q=hirek/hirek/tarsadalmi-befogadas-jelnyelven internetes
oldalakon.

_________________________________________________________________________________
Helsinki, Finnország és Budapest, Magyarország

A Siketek Világszövetsége örömmel jelenti be, hogy 2017. november 9. és 11. között,
Magyarországon, Budapesten szervezi meg harmadik nemzetközi konferenciáját.
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) éles verseny során nyerte el a jogot arra,
hogy otthont adjon a Siketek Világszövetsége (World Federation of the Deaf, WFD) nemzetközi
konferenciájának. Várhatóan 1500 külföldi és hazai küldött vesz majd részt a Budapesti Kongresszusi
Központban tartandó WFD-konferencián.
A konferencia címe − "Társadalmi befogadás – a jelnyelven át!" − azt hangsúlyozza, hogy a siket
emberek teljes társadalmi befogadása csak akkor lehetséges, ha a jelnyelv hivatalosan is elismert és
az élet minden területén használható lesz.
A Siketek Világszövetsége elnöke, Colin Allen és dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, a
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége elnöke írta alá az együttműködési megállapodást a
nemzetközi konferencia megszervezéséről. Az aláírást követően dr. Kósa Ádám kiemelte, a
nemzetközi konferencia jelentős magyar kormányzati támogatással elnyert rendezési joga a Siketek
Világszövetségének elismerését is jelenti a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, amely
Magyarország legrégebben működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezeteként akkor
ünnepli 110. születésnapját. A szervezés jogának elnyerése annak is elismerése, hogy Magyarország
2007-ben a világon elsőként írta alá és ratifikálta az ENSZ Fogyatékossággal élők jogairól szóló
egyezményét és annak kiegészítő jegyzőkönyvét.
Collin Allen hangsúlyozta, hogy a WFD öt kontinensről 134 tagszervezetet számláló nemzetközi
szervezet, négyévente tart nemzetközi konferenciát. Legutóbb 2013-ban, az ausztráliai Sydney-ben
az Új-Dél-Wales Siketek Szövetsége (Deaf Society of New South Wales) szervezésében tartottak ilyen
rendezvényt.
A Siketek Világszövetsége kiemelt célja, hogy a siket közösségek tagjai számára a világ minden
országában jogot biztosítsanak saját elsődleges nyelvük, a jelnyelv használatára az élet minden
területén és ezáltal is joguk legyen a siket kultúra gondozására és fejlesztésére.
A Siketek Világszövetségéről
A Siketek Világszövetsége (WFD) nemzetközi, nem kormányzati szervezet, amely képviseli és népszerűsíti a világban élő mintegy 70 millió
siket személy emberi jogait. A WFD 134 nemzeti szövetségből álló szövetség, melynek küldetése a siket személyek emberi jogainak
tudatosítása és a teljes, minőségi és egyenlő esélyű hozzáférés az élet minden területén, beleértve az önálló döntéshozatalt, jelnyelvet,
oktatást, munkavállalást és közösségi életet. A WFD konzultációs státusszal rendelkezik az Egyesült Nemzetek Szövetségénél és tagja a
Nemzetközi Fogyatékosságügyi Összefogásnak (IDA). (www.wfdeaf.org) Email: info@wfdeaf.org
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségéről
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Magyarországon működő közhasznú érdekvédelmi szervezet, amely a Magyarországon élő
siket és nagyothalló személyek teljes társadalmi befogadásáért dolgozik. Azért tevékenykedik, hogy a hazai jogi szabályozás tegye lehetővé
az érintettek életminőségének javulását, valamint valós szükségleteiknek megfelelően biztosítva legyen az akadálymentes hozzáférés.
(www.sinosz.hu/?q=media-megjelenesek/sinosz-materials-english) Email: nad.hungary@sinosz.hu

