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Въведение 
В Хърватия, проектът "В бездната на дискриминацията: програма за Емоционални, културни и социални възможности за жените със сетивни увреждания" е финансиран от Европейския съюз и се прилага от Хърватската асоциация на сляпо-глухи лица Dodir, в продължение  на дванадесет месеца между 2010 година и 2011 година.
Мотивацията за разработване и изпълнение на проекти, занимаващи се с дискриминация на жените със сетивни увреждания е фактът, че дискриминацията срещу жените все още присъства в нашето общество, въпреки усилията на много конвенции и декларации. Дискриминацията във всички форми - срещу жените, по отношение на жените с увреждания, по отношение на жените със сетивни увреждания, особено на сляпо-глухи жени, трябва да се води борба, с помощта на международни документи, като например Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (1979 г.), много директиви от Европейския съвет (Директива 76/207/ЕИО на Съвета, Директива 200/43/EC, Директива 2006/54/ЕО) и Хартата на основните права на Европейския съюз (2000 г.). От списъка на документите се посочва, че правата на жените трябва да бъдат равни, може да се заключи, че общата загриженост за благосъстоянието на жените не съществува, но в реалния свят не винаги се предлагат такива възможности.
Качествените  изследвания, описани в тази книга са  фокусирана върху слепоглухи жени, за да се разкрие визията си за статута на слепоглухи жени в Хърватия. Без разбиране на техните реални нужди, интереси и права, развитието на подходящи  услуги за подкрепа е невъзможно, което е още един мотив да се започне това изследване.
Преди доста време, през миналия век, авторът Helen Keller (1880.-1968) активист и преподавател е добре известна като борец срещу дискриминацията на хората с увреждания. Нейната ранна работа в тази област оставя отпечатък в историята и тя и до днес е  вдъхновение за много хора с увреждания, особено на жените, които я считат за свой ролеви модел. Нейните идеи и вярвания не са преходни във времето, поради което те служат за нас като вдъхновение в тази книга, където ще споделя с вас резултатите от нашите изследвания, както и решения за нас заовластяване, като слепоглухи  жени  за да създадете нова визия за модерна слепоглуха жена.
Един от резултатите от нашето изследване – че ще  откриете тъжно и опустошително, че много жени с увреждания не разпознават някои форми на дискриминация и следователно, не се прави нищо за това. От друга страна, дори когато те не признават дискриминация и тормоз, твърде често все още не действат срещу него, често се намера като  основание да не се прави нищо в собствената  приемане на тяхното увреждане като определящ фактор за тяхната идентичност.
Анализът на интервюта разкри признаци на много различни форми на дискриминация, но беше възможно да се установи четири основни вида дисктриминация  в живота на слепоглухите жените в Хърватия. Ние вярваме, че този модел не е специфичен само за Хърватия, но и за много други страни и общества.
Четворната  дискриминация на слепоглухите жени:
Никога не навеждайте главата си. Винаги я дръжте високо. Погледни света право в очите.
Helen Keller

Сляпоглухите жените представляват податливо население на различни застрашаващи влияния, което ги прави една от най-уязвимите групи от граждани. Те постоянно са подложени на различни форми на ограничения в развитието на реалните им възможности и способности, като се започне в семейството им, продължи в процеса на обучение и заетост, която може постепенно да доведе една жена до пълна и тотална изолация.
Резултатите от нашето изследване показват съществуването на четворна дискриминация срещу сляпоглухижени. Когато говорим за понятието " четворна дискриминация", имаме предвид четири основни фактори като основи на обект на дискриминация:
1. въз основа на пол
2. въз основа на увреждане
3. въз основа на сетивата
4. въз основа на социално-икономическо изключване
Всеки един от тези фактори може и ще бъде обяснено по-подробно в следващите глави.

Полова дискриминация - да бъдеш жена

Ние можем да направим всичко, което искаме да, ако ние се придържаме към това желание достатъчно дълго време.
Helen Keller
Като член на все още неравностойен пол, аз мога да свидетелствам за усилието, което жените трябва да се направят в това общество, което все още е доминирано от мъже. Цялото ни общество се организира по старомодния начин, с мъжете доминиращи  политиката, с тяхна гледна точка още по-почитан от жените ", като само мъжете се вземат на сериозно. Дори когато не го виждате, има нотки на дискриминация в начина, по който се държат всеки ден, понякога без да го осъзнават.

По време на интервютата със  сляпоглухи жени, много разкази за да бъдат дискриминирани бяха събрани. Значителен брой са описания на хората,които не са приемани на  сериозно, защото те са били жени, с примери за ситуации, когато сляпоглухи жени са били длъжни да вземат решение по отношение на себе си, но не може да го направи, защото другата страна не ги  счита за достатъчно компетентни да вземат такова решение. От друга страна, много жени твърдят, че не би било така, ако те са мъже. Сляпоглухи жени също се съобщава  за дискриминация относно  възможности за работа,тема изследвана и  докладвана от други изследователи в областта на рехабилитацията (Brstilo, Haničar, 2011).
Има много доклади от страна на жените с увреждания самите, че те не се чувстват включени, дори и в дейностите, организирани от феминистките движения. Това означава, че жените, които се борят за правата си не винаги включват всички суб-популации на жените, за чиито права трябва да се борят. Какво трябва да се направи-  повишаване на Осъзнаването, че жените с увреждания също така се нуждаят  от участието и упражняването на правата им като всяка друга жена. Като силна и единна позиция, самите жени могат да покажат на света, че те трябва да бъдат оценени, без дискриминация на тези с увреждания.
 Хората с увреждания дискриминация - Като човек с увреждане
Животът е поредица от уроци, които трябва да се преживеят за да се разберат.
Helen Keller
 Въпреки че има и организации на хора с увреждания, които инвестират значителни усилия за информиране на обществеността и разпространение на информираността за специалните нужди на жените с  увреждания, все още има твърде малко жени с увреждания на важни позиции в обществото. Те все още не са видели и думите им често не се чуват на места, където те трябва да направят удара и да работи за промяна на ситуацията към по-добро.
Като членове на групата на жените с увреждания, жените сляпоглухи се сблъскват с трудности при получаване на подходящо лечение и признание от обществото. Нагласите на работодателите към хората с увреждания са все още отрицателни и това  води  до много малък броя на заети лицата с увреждания. Това води до много нисък брой на хората с увреждания с някакъв трудов опит, което води до продължителна безработица на много хора с увреждания, което намалява още повече шансовете си някога да са наети (Киш-Главаш и сътр., 2008). Това поставя сляпоглухи жените в позиция, където те не могат да осигурят  средства за себе си и остават  в постоянно състояние, на обгружване от друг.  Това допълнително намалява шансовете им да покажат  тяхната сила и способност.
Сляпоглухижените често се считат за по-малко достойни, което прави тяхното влияние, дори и в рамките на семейството, малко или несъществуващо. На сляпоглухите жените, които имат деца често са поставени в положение, когато техните собствени майки поемат  "майчински задължения", както и ролята на майка, като цяло. Освен това сляпоглухите жените са много по-изложени на физическо, емоционално и сексуално насилие (Smith, Strauser, 2008 г.), поради това несъответствие между живота си на жена и нормите на обществото за това, което една жена трябва да бъде така. По този начин, те представляват голяма промяна на норма и стереотипи, които често е много трудно за обществото да ги  разпознават и уважават.
Въпреки усилията на международните и национални организации за подобряване на положението на хората с увреждания, все още има много работа за вършене на  практиката. Правата на хората с увреждания, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания често са пренебрегнати, особено в развиващите се страни, като например Хърватия. Често с извинението на финансовите ограничения, промени се пренебрегва и отлага , но не всички промени изискват пари. Реалната промяна  трябва да се случи в сърцата и умовете на хората. По този начин се  отваря вповече врати за хората с увреждания, както за мъже така и за  жени.

Сензорна дискриминация - Общувайте по различен начин

Целият свят е пълен със страдание. Също така е пълен с преодоляване.
Helen Keller

В един свят на двете, предразсъдъците и заклеймяването са все още много настоящи и са част от ежедневния живот. Има три основни проблема всички сляпоглухи лица Лице - комуникация, мобилност и получаване на информация. (Göransson, 2008)
Поради техния слух и загуба визията, сляпоглухилица са принудени да използват алтернативни методи за комуникация, тъй като остатъчната им слух и зрение обикновено не им позволява  да използват говора и слуха по конвенционален начин - начинът, по-голямата част от обществото се използва да. Това означава, че методи за комуникация на сляпоглухите обикновено се различават съществено от по-голямата част от населението, което ги прави уязвими и често са оставени извън  разговора, което се дължи на страх от всичко различно и непознато или предрасъдаци, което  възпрепятства на хората дори се опитват да започнат разговор.
Сляпоглухите са хетерогенна общност, с много и различни методи за комуникация и нужди (Tarczay, 2007). Начини за създаване на комуникация, без звук и зрение  са: тактилен език на знаците, в близост език визия знак, визуален език рамка знак, ясна реч, реч в текст комуникация и правопис с пръст или ръководство за комуникация азбука. Повечето от тях са непознати за голямата част от населението, което значително намалява броя на възможните взаимодействия, поради различните комуникационна система. Това е причината, на сляпоглухи лица най-много да им трябват преводачи за сляпоглухи- специално обучени професионалисти с компетенции в интерпретиране  на словото, подкрепа на мобилността, околната среда описване и с познаване на методи за комуникация на Сляпоглухи(Eriksson, 2009, AADB, 2009 г.).
Сред описаната  комуникация и устни методи, има все повече и по-малко дискриминирани такива. Знаков език, като отличителна черта на общността двете, представлява друго основание за дискриминация. По време на много години в историята, той се счита за примитивена и зачатъчна, изобщо като говорими езици. За съжаление, общности, които го използват, глухите и двете, също са били счита примитивни и некомпетентни за  разбирането на света. Пътят към признаването на жестомимичния език като правилния език все още не е приключил, но все повече и повече страни издават правни актове, които разпознават езика на знаците и малцинствените езици. Какво е още по-важно е признаването и зачитането на членовете на глухите и сляпоглухи общностти , която ще ги направи равноправни членове на обществото, без да поставя стигмата на езика на знаците и предразсъдъци.
Значението на правото на комуникация също се крие във факта, че всички хора са социални същества, което прави взаимодействието естествено и необходимо. За съжаление, липсата на комуникация е част от ежедневния живот за много сляпоглухи лица, което ги прави склонни да се превърнат в  изолирани. Години на ограничени възможности за комуникация на което лицето, е уязвимо  по отношение на физически и емоционални проблеми, които могат да доведат до сериозни здравословни проблеми и намаляване на качеството на живот. Независимо от начина на комуникация на лицето, двете, възможностите за взаимодействия са доста намалели, тъй като ограниченията в мобилността и липсата на информация за  околната среда, което прави процеса на комуникация наистина труден. Това е причината слепоглухите хора да  трябва да получават подкрепа под формата на устни преводачи, които биха могли да увеличат максимално своите комуникационни усилия и да действа като медиатор в ситуации, в които има езикова бариера.
Социално-икономическа дискриминация - се отбелязва като сляпоглухижената в обществото
Герой не може да се развива в лекота и спокойствие. Само чрез опита на изпитание и страдание на душата може да се засили, да се вдъхнови амбиция, и да се постигне успех.
Helen Keller

Като членове на общността от на  обществото на сляпоглухите жени, чиито законови, подзаконови и околната среда не са коригирани, за да отговарят на техните нужди, което не позволява пълното и активно участие в образованието, заетостта и социалните дейности. Най сляпоглухите жените са предопределени или  неподходящи работни места или лиспа на работа , по този начин изключвайки ги  от обществото, извън социалния живот и са принудени да прекарват  времето си ограничени в домашна  среда, обикновено без необходимите дейности.

Подобна е ситуацията и в цяла Европа, в съответствие с статистиката, коятпо показва, че броят на безработните жени с увреждания е по-голям, отколкото при мъжете с увреждания. Стигмата на сляпоглухите жените като неспособни и некомпетентни е все още налице, което прави процеса на намиране на работа рядък успех на само няколко изключителни жени. В обществото,където ги  обявяват за некомпетентни и безпомощни, възможностите стават все  по-малки, като накрая действително стават безпомощни и се смята, че тя не могат да  постигнат успех. По времето, когато това се случва, сляпоглухита жена вече е зависима от други хора - членове на семейството или болногледачи, което прави процеса на независимостта по-трудно.
Като краен  резултат сляпоглухата жена се третира  лошо  и без да се посочва правилния  шанс в живота, е, че такава жена в крайна сметка ще започне да вярва в тези неща, самата. Този процес трябва да се спре възможно най-скоро и да се замени с процеса на овластяване на жените и превръщането им да вярват в себе си. Само жените да са с високо самочувствие и  да се борят за своите права за  да се постигнат  правилното,а иемнно  независимостта в нашето общество.
Заключение
Радикална промяна, която трябва да се случи е твърде голяма за да се постигне заедна нощ, но като се предприемат  малки стъпки, можем да допринесем до  положителни промени. Стъпките  да бъдат предприети, за да се насърчи статуса на жените от двете, трябва да започне от самите сляпоглухи жени. С приемането на  увредени им сетива, чрез повишаване на осведомеността на своя потенциал и способности, овластяване в постигането на техните цели могат да бъдат постигнати. По този начин самите жени могат да получат ясна представа какви са техните права и как да се изискват адекватно лечение за себе си.
От само себе си се разбира, че обществото също трябва да се направят корекции и да помогне сляпоглухижените за постигане на статут в обществото, което заслужават. Промяната трябва да се случи не само в рамките на официалната политика, но също така и в рамките на сърцата и умовете на обикновените хора, защото те са тези, чието поведение влияе на всекидневния живот на хората с увреждания.
Какво можем да направим, за да се ускори процесът и да бъде по-ефективен?
• организира на бразователни семинари на  различни теми, свързани с сляпоглухите жените (правата на хората с увреждания, независимия живот, самостоятелно застъпничество, културни и езикови семинари, образователни възможности за обучение)
• насърчаване на по-висока  видимостта на сляпоглухите лица в обществения живот  - организиране на  дейности, които насърчават осведомеността на обществото и положителни нагласи към хората със сляпоглухота.
• да се създадат  център за консултация и псих.подкрепа за  жени сляпоглухи(място, където те могат да получат консултации по различни теми)
• да се развиват партньорства с образователни и културни институции
• организиране на  европейски конференции с международното участие 
• създаване на  организации на сляпоглухи жени в рамките на съществуващите организации - както национални, така и международни.
Сега от нас зависи дали можем да а следваме визията на  Хелън Келър? Въпреки, че тя живее в друг век, нейните идеи остават модерни и си струва да се следват. Както  добър пример за  жена, която се бори за правата си, тя отвори вратата за много бъдещи Елени Kellers. Има много сляпоглухи жените в Европа, които могат да станат европейски Хелън Kellers, но ние трябва да им дадем шанс да покажат на какво са способни и какво могат да постигнат, ако им се даде подходяща възможност.
Вместо приключване  със собствените си думи, бих искал да завърша този доклад  с думите на Хелън Келър, които трябва да ни напомнят за цеността на жените, които работят заедно:
Сами можем да направим толкова малко, заедно можем да направим много.
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