
PISMO VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

G. Peter Svetina, lepo pozdravljeni!

Prepričan sem, da se boste strinjali z menoj, da je v Republiki Sloveniji ena izmed temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin, pravica do komunikacije. In ta pravica do komunikacije, je za 
vse, ki imamo težave s sluhom in uporabljamo slušni aparat ter beremo iz ustnic, že od marca 
2020 močno motena oz. okrnjena.

Sem oseba s težko okvaro sluha in moj edini način, da lahko komuniciram z drugo osebo je ta, 
da tej osebi berem iz ustnic. Slušni aparat uporabljam že od sedmega leta starosti in takrat 
sem se tudi naučil brati iz ustnic, kar mi pomaga pri komunikaciji z drugimi ljudmi, ne glede na
to ali gre za poslovno ali zasebno komunikacijo.

V Sloveniji so v zaprtih prostorih še vedno obvezne maske, čeprav uradno nimamo več 
epidemije, kar pomeni, da je nošenje mask dejansko v nasprotju z zakonom. V Avstriji, ki ima 
podobno epidemiološko sliko, kot jo ima Slovenija (če govorimo o % obolelih za COVID-19), 
maske v zaprtih prostorih, kolikor vem, niso potrebne.

Kirurške maske so izdelane za zaustavljanje bakterij in na vsaki embalaži za slednje piše, da 
ne preprečujejo okužbe s COVID-19. Velja omeniti tudi to, da so bakterije stokrat večje od 
virusov in da gre vse, kar je velikosti "virusa", naravnost skozi masko. Maska, ki bi ustavila 
"virus", ne bi prepuščala dovolj zraka, da bi lahko dihali skozi njo ter preživeli. Skozi masko 
dihamo po principu negativnega pritiska, kar aktivira dodatno mišičevje in obremenjuje 
kardiovaskularni sistem, kar pa ni ravno nedolžno.

Sam sem se že srečal s tem, da mi je zaradi maske skoraj zmanjkalo zraka in da sem postal 
omotičen ter da sem jo v tistem trenutku moral nemudoma sneti, saj sem potreboval svež 
zrak. Še posebej so maske problematične za vse, ki imajo astmo, težave s srcem in z visokim 
krvnim pritiskom. Kot si lahko preberete v disertaciji Tehniške univerze iz Münchna, je nošenje 
kirurških mask zelo škodljivo za naše zdravje. Disertacija se v originalu (v Nemščini) nahaja 
tukaj - https://www.harmonyenergyconsultants.com/doc/Impfen/Gesundheitsgefahr_durch_Atemmasken_-
_Universitaet_Muenchen.pdf 

Večina naglušnih in gluhih se je nekako vdala v usodo in tiho sprejema nošenje mask kot 
"zaščito" proti COVID-19, saj se večinoma niso poglabljali v medicinske zadeve in preprosto 
zaupajo, da so informacije s strani vlade in NIJZ resnične in v koristi zdravja vseh ljudi. Toda 
težave s katerimi se srečujemo naglušni in gluhi zaradi mask, ker ne razumemo sogovornika so
precej večje, kot se sprva zdi, saj posegajo v temeljne človekove pravice.

Prejšnji teden sem bil na krajšem dopustu na Slovenski obali. Ko sem prvi dan želel iti na 
kosilo v hotel v Strunjanu, me glavna natakarica sploh ni razumela in dojela, da če želi, da jo 
razumem, da naj za nekaj trenutkov sname masko in pove to, kar mi je želela. Drugi dan sem 
bil v Izoli na večernem sprehodu in šel sem tudi na sladoled. V slaščičarni natakar oz. 
prodajalec za pultom niti pod razno ni razumel moje prijazne prošnje, da naj da masko dol, ker
ga ne razumem, ker berem iz ustnic.

Že pred več kot mesecem dni se mi je nekaj podobnega zgodilo v trgovini na blagajni v enem 
izmed trgovskih centrov, kjer gospa, ki je bila za pleksi steklom, tudi ni razumela in dojela 
moje prošnje, da naj prosim za nekaj trenutkov sname masko, ker je drugače ne razumem. 
Celo stranka, ki je bila pred mano, je "poštekala" zadevo in tudi ona njej povedala, da imam 
slušni aparat, a vseeno - nič ni pomagalo, maske ni snela.

Čeprav svojo prošnjo povem na prijazen in vljuden način, velika večina ljudi sploh tega sploh 
ne razume in zdi se, kot da bi govoril v nekem tujem, neznanem jeziku, ki ga ne poznajo. O 
tem, kako se človek v takšni situaciji počuti, pa rajši ne bi razpravljal …
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Če povzamem:

1. Nošenje mask onemogoča komunikacijo naglušnim in gluhim, ker sogovorniku ne 
moremo brati iz ustnic.

2. Nošenje mask ne preprečuje okužbe s COVID-19, saj gre virus "skozi" vsako kirurško 
masko.

3. Nošenje mask zmanjšuje količino kisika, zaradi česar lahko pride do hipoksije.
4. Nošenje mask poveča količino C02, kar privede do hiperkapnije in zastrupitve dihal.
5. Nošenje mask poviša krvni tlak, tako da so ljudje, ki imajo probleme s srcem, 

življenjsko ogroženi.

Skratka, nošenje mask je grob poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine ter tudi kot je
razvidno iz zgornjih točk, tudi iz zdravstvenega vidika škodljivo.

Zanima me, kako vi, kot varuh človekovih pravic vidite omenjeno situacijo in kateri koraki se 
lahko povzamejo, da bomo tudi naglušni in gluhi lahko spet začeli normalno komunicirati brez 
mask. Nadaljnje pa me tudi zanima, ne samo za gluhe in naglušne, temveč za celotno 
populacijo Slovenije, kaj je možno storiti, da se ukine obvezna uporaba mask.

Za odgovor sem vam najlepše zahvaljujem.

Lep dan vem želim!

Robert Goreta


