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POSLANICA OB MEDNARODNEM DNEVU BELE PALICE IN SVETOVNEM  DNEVU VIDA  

 

Vsako leto se slepi in slabovidni 15. oktobra in drugi četrtek v mesecu oktobra z veseljem in 

hvaležnostjo spomnimo na mednarodni dan bele palice – zveste spremljevalke pri 

neodvisnem, samostojnem in varnem  življenju ter svetovnega dneva vida. Kot številni drugi 

si tudi sama kot mlada aktivna članica družbe, ki živim s slepoto že od rojstva,  življenja brez 

nje ne znam predstavljati. Vesela sem, da je bela palica med polnočutnimi vedno bolj 

prepoznana kot simbol, da pred njimi stoji slepa oseba do katere je pristop za uspešno 

komunikacijo nekoliko prilagojen, saj težje ali pa sploh ne vzpostavi očesnega kontakta. 

Ker  v tem času – letos 13. oktobra obeležujemo tudi svetovni dan vida, čutim dolžnost, da ob 

tej priložnosti izpostavim dejstvo, da kljub nenehnemu trudu invalidskih organizacij, ki 

zastopajo interese oseb z okvaro vida in nas samih, imajo ljudje še vedno premalo znanja o 

slepoti in slabovidnosti. Na naše veliko razočaranje to najpogosteje občutimo pri urejanju 

vsakdanjih zadev v javnih službah, kjer se nam zaradi pomanjkanja znanja dogajajo 

neprijetne situacije kot na primer napačno vodenje slepe osebe, pogovor o slepi osebi s 

spremljevalcem ob njegovi navzočnosti in še bi lahko naštevali. 

Posledica neznanja pa je lahko slaba dostopnost. To je področje o katerem veliko govorimo, 

a zaradi njegove širine sem prepričana, da nikoli preveč. Sodobna tehnologija nam pri 

dostopu do informacij in storitev lahko veliko pomaga, zlasti moji generaciji, saj z njo 

»rastemo« od otroštva in se tako lažje kot naši predhodniki vključujemo v izobraževalni 

sistem in poklic. A znova prihajam do spoznanja, da je veliko neznanja tudi med delodajalci, 

ki sicer želijo zaposliti invalida zaradi olajšav, ki jih prejmejo od države in zaradi izpolnjevanja 

kvote zaposlovanja invalidov. A žal so premalokrat med osebami z različnimi invalidnostmi 

izbrani prav slepi in slabovidni. V dokazovanje svojih znanj in sposobnosti moramo zato 

vložiti veliko energije in včasih pokazati morda celo več znanja kot ostali polnočutni 

posamezniki. 

 V tretjem delu poslanice pa naj izpostavim zelo aktualno temo – supervolilno leto in s tem 

povezano dostopnost volitev na način, da bi tudi mi lahko samostojno, avtonomno predvsem 

pa anonimno izražali svojo voljo kot volivci. K temu se bomo približali, ko bo omogočeno 

glasovanje z elektronskimi volilnimi sistemi ali glasovanje na daljavo s pomočjo sodobne 
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informacijsko-komunikacijske  tehnologije. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije  

sodeluje z državno volilno komisijo, ki je letos z njeno pomočjo naredila korak naprej, saj so 

bila volilna gradiva za volitve v Državni zbor prilagojena v dostopne tehnike za slepe in 

slabovidne. Prilagodili bosta tudi volilno gradivo za predsedniške volitve. Problem pa bodo 

lokalne volitve, ki dejansko vplivajo na življenje v lokalni skupnosti, ker je organizacija teh 

volitve v rokah občinskih volilnih komisij, ne pa Državne volilne komisije.   

Na koncu lahko s pomočjo pričevanj kolegov starejših generacij vendar le zaključim, da se je 

kvaliteta življenja oseb z okvaro vida izboljšala, za kar so poleg invalidskih organizacij 

zaslužni tudi številni posamezniki in interesne skupine, ki izstopajo s svojimi dosežki na 

različnih področjih.  

Njihovo delo je predstavljeno na razstavi z naslovom Ustvarjalci sprememb na Kongresnem 

trgu v Ljubljani, ki bo odprta do 20. oktobra 2022. Z njo dokazujemo, da smo s pomočjo 

ustreznih prilagoditev in voljo sposobni različnih in velikih dosežkov.  
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