Mensagem do Presidente - junho de 2019
Meredith Allan
Na Austrália, o inverno está se aproximando e as últimas folhas das árvores estão caindo no
chão. Fico feliz em perder as primeiras semanas de inverno, já que estou voando para Nova
York, EUA, e Cancun, no México. Em Nova York estarei participando da conferência COSP 12 nas
Nações Unidas, que é a abreviatura para 12ª Sessão da Conferência dos Estados Partes da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Fonoaudiologia
Australiana (SPA), a Associação Americana de Fonoaudiologia (ASHA) e o Royal College of
Speech and Language Therapists (RCSLT) apresentaram nesta conferencia um trabalho
entitulado: Pessoas com Deficiência de Comunicações “Speak Up” sobre Inclusão e
Participação: Como a implementar CRPD and SDGs pode apoiar esse direito e foi aceita. SPA,
ASHA e RCSLT me pediram para participar no painel como presidente do ISAAC e como uma
pessoa que usa CAA. Estou muito honrada e grata por fazer parte do painel. Estarei falando
sobre minha experiência vivida, “Barreiras e Desafios e Oportunidades” - incluindo ambientes
acessíveis de comunicação. Eu estarei falando de uma perspectiva internacional.
Também tem sido maravilhoso usar o status de ONG da ISAAC para se inscrever na conferência.
Nós temos tido status de ONGs por quase 20 anos graças ao trabalho árduo de Mary Blake Huer
(EUA, ex-presidente do ISAAC). O Diretor Executivo do ISAAC, Franklin Smith e eu aprendemos
muito sobre as complexidades e processos de trabalho com os sistemas da ONU! É minha
intenção, agora que sabemos como nos envolver com a ONU, que utilizemos mais o status de
ONG nos próximos anos.
O Conselho Executivo se reúne em Cancun em meados de junho. A conferência do ISAAC 2020
será realizada no Centro Internacional de Convenções de Cancún. O Conselho Executivo e o
Comitê da Conferência 2020 terão suas reuniões no local conforme planejado para 2020 e
além.
Em abril, fiquei triste ao saber da morte trágica de Graham Clarke, da África do Sul. Eu conheci
Graham em 2002 na conferência do ISAAC em Odense, na Dinamarca, e novamente em 2004 na
conferência da AAC em Joanesburgo. A vida de Graham e o testemunho de muitos de nós que o
conhecemos mostraram que a determinação pode levar a uma vida plena. Eu lecionei para
estudantes de medicina na Austrália e o meu co-palestrante usou “Frustrações de
comunicação” de Graham, publicado no “Beneath the Surface” (2000) do ISAAC, para ajudar a
dizer aos alunos como comunicação e’ incrivelmente difícil sem uma voz.
1

Finalmente, em uma nota mais feliz, quero contar-lhe sobre um amigo que estava no hospital
recentemente. Meu amigo é um jovem que usa muitas maneiras de se comunicar. Quando foi
admitido ao hospital pela segunda vez, sua mãe perguntou “Como você se sente?”; ele
respondeu usando seu livro do PODD: "O que você acha?" Dei muitas risadas com a resposta
dele.
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