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European Union of the Deaf

Europejska Unia Głuchych jest organizacją, która reprezentuje interesy
głuchych Europejczyków i broni ich praw do porozumiewania się językiem
migowym.
Delegaci narodowych organizacji osób głuchych w granicach Wspólnoty
Europejskiej postanowili 6 marca 1985 r. utworzyć europejską organizację
głuchych.
Początkowo nosiła ona nazwę: European Community Regional Secretariat
(Europejski Sekretariat Komunikacji Regionalnej), o skrócie ECRS.
Na Walnym Zgromadzeniu delegatów, które odbyło się 10 października
1994 r. ECRS zmienił swoją nazwę na European Union of the Deaf — Europejską
Unię Głuchych.
Dwa lata później, na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 14–15
października 1996 r. głusi delegaci uchwalili rezolucję wystąpienia do władz
Belgii o uznanie EUD za pełnoprawną organizację.
Uznanie nastąpiło 17 maja 1997 r. prawomocnym aktem belgijskim,
na mocy którego EUD stała się międzynarodową organizacją głuchych powołaną
dla celów naukowych, społecznych, artystycznych i edukacyjnych.
EUD działa w oparciu o Statut. Na mocy tego Statutu funkcję kierowniczą
w EUD pełni 5-osobowy Zarząd, wybierany co 4 lata w tajnym głosowaniu
w czasie Walnego Zgromadzenia państw będących tzw. pełnymi członkami EUD.
W maju 2005 r. w Luksemburgu został ustanowiony Zarząd EUD.
Przedstawiał się następująco:
Prezydent:

Helga Stevens (Belgia)

Wice-prezydent:

Adrien Pelletier (Francja)
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Członkowie:

Yannis Yallouros (Grecja)
Kajetana Maciejska-Roczan (Polska)
Berglind Stefansdottir (Islandia)

W końcu września 2007 roku nastąpiła poważna zmiana w składzie
Zarządu. Helga Stevens złożyła oficjalną rezygnację z pełnienia funkcji
prezydenta EUD. Rezygnacja została spowodowana wyższą koniecznością
— pani Stevens została wybrana na senatora do parlamentu belgijskiego. Musiała
złożyć rezygnację, gdyż obawiała się, że może nie podołać zwiększonym
obowiązkom. Jako senator będzie miała duże możliwości działań na rzecz
głuchych w Belgii i pośrednio również w Europie. Jest to ogromne osiągnięcie
dla środowiska głuchych, nie tylko w Europie, ale również na całym świecie.
Prezydentem został pan Adrien Pelletier z Francji. Jest to osoba
praktycznie głuchoniema, wywodząca się z rodziny niesłyszących od paru
pokoleń. Nowy prezydent EUD zna jednak biegle w piśmie język angielski, co jest
niezmiernie ważne dla osoby pełniącej tę odpowiedzialną i zaszczytną funkcję
na szczeblu europejskim.
Zarząd pracuje wyłącznie społecznie. Posiada jednak 2 pracowników:
kierownika

biura

(administratora)

oraz

sekretarza.

Są

oni

wynagradzani

z funduszu Komisji Europejskiej. Zatrudnianie osób na tych stanowiskach odbywa
się na drodze konkursu i decydujący głos mają członkowie Zarządu EUD.
Obecny kierownik biura również jest osobą głuchą. Sekretarz jest
pracownikiem słyszącym, ale biegle posługuje się językiem migowym. Pochodzi
z rodziny osób głuchych.
Siedzibą Zarządu EUD jest Belgia. Jest to bardzo wygodne dla członków
Zarządu z uwagi na centralne położenie w Europie i dobre połączenia komunikacyjne. Poprzednie biuro EUD mieściło się w Gent (Gandawa). Było to dość
uciążliwe dla członków Zarządu z uwagi na konieczność dodatkowego dojazdu
pociągiem. Od ubiegłego roku Komisja Europejska zaoferowała EUD nową
siedzibę w centrum Brukseli.
Posiedzenia Zarządu EUD odbywają się zazwyczaj 2 razy w roku i są
dwudniowe. Na zaproszenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
jedno z takich posiedzeń odbyło się w dniach 28–29 stycznia 2006 r. w Warszawie w siedzibie Oddziału Mazowieckiego przy ul. Białostockiej 4. Dzięki temu
nasza organizacja „zaistniała” w historii EUD i mamy już tam swój polski ślad
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w postaci uchwał i dyrektyw podjętych w Warszawie. Było to bardzo ważne
dla promocji Polskiego Związku Głuchych w Europie.
EUD prowadzi swoją stronę internetową pod adresem: www.eudnet.org.
Niezależnie od tego EUD prowadzi również stronę info@eudnet.org, na której co
miesiąc podawane są informacje dotyczące ważnych wydarzeń ze środowiska
osób głuchych z Europy i świata.
Pełnym członkiem EUD może być z danego państwa tylko jedna
organizacja. Polski Związek Głuchych jako jedyna organizacja w Polsce spełniał
wymagane warunki przynależności do EUD.
Do EUD należą narodowe organizacje głuchych z 32 państw Europy. Raz
w roku, zazwyczaj w maju, odbywa się Walne Zgromadzenie, w którym może
uczestniczyć 2 przedstawicieli każdego państwa członkowskiego. Zjazdy odbywają się w kolejnych państwach pod konkretnym hasłem przewodnim.
W czasie tych zgromadzeń formułowane są wnioski i rezolucje dotyczące
osób głuchych, które są następnie kierowane do Komisji Europejskiej. W ten
sposób EUD może pośrednio wpływać na politykę europejską odnośnie osób
niepełnosprawnych, w szczególności głuchych.
W ostatnich latach odbyły się następujące Walne Zgromadzenia:
2003 r. w Atenach pod hasłem „Genetyka i bioetyka”;
2004 r. w Dublinie pod hasłem „Przeciw dyskryminacji w zatrudnieniu”;
2005 r. w Luksemburgu pod hasłem „Jedność w różności”;
2006 r. w Wiedniu pod hasłem „Wieloraka dyskryminacja”;
2007 r. w Berlinie pod hasłem „Równe szanse dla wszystkich”.
Polski Związek Głuchych wystąpił do Zarządu EUD z ofertą zorganizowania Walnego Zgromadzenia również w naszym kraju.
EUD współpracuje z wieloma organizacjami europejskimi: Komisją
Europejską, Radą Europy, Radą Niepełnosprawnych przy Parlamencie Europejskim, Światową Federacją Głuchych, Europejską Unią Młodych Głuchych,
Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych i wieloma innymi organizacjami.
EUD opracowała plan strategiczny na najbliższe lata swojej działalności.
Podstawowymi priorytetami, wokół których będzie koncentrować się działalność
EUD są:


przyspieszenie działań zmierzających do uznania języka migowego
w państwach członkowskich UE;
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walka z dyskryminacją osób głuchych i języka migowego we wszystkich
obszarach społecznych;



rozszerzanie zasięgu EUD — zwiększenie liczby państw członkowskich;



poprawa przepływu informacji między państwami — członkami EUD
w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w działalności na rzecz osób głuchych;



wzmocnienie struktur organizacyjnych i roli EUD w reprezentowaniu
interesów osób głuchych w Unii Europejskiej.
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