
Я завжди дуже радий, коли мені надається така можливість участі у таких 
проектах» Інклюзія», разом з молоддю та студентіами, тому що я вважаю 
дуже важливим, щоб думки/погляди, які ми розвивали з Конвенцією ООН 
про права інвалідів за останні 10 років та цілою цією зміною парадигми, 
так би мовити , що також відбулось/мало місце, термін інвалідність, але 
також у багатьох інших сферах це продовжує та надалі приносити нові 
плоди.  

Ви вже сказали про мене кілька речей..., я вивчав германську філологію та 
історію, саме тому для мене особливо цінно, що це двонаціональний 
проект, так би мовити, адже це все також питання, проблеми, зв’язки, які 
зрештою лише на багатонаціональному рівневі вирішиними бути можуть, 
де Конвенція ООН про права людини є міжнародним правом не даремно, і 
вона також діє в Німеччині вже протягом 10 років, і я вважаю, що ці 
стандарти визначають, яке відношення ми хочемо мати з людьми з 
обмеженими можливостями та як ми хочемо реалізувати фактично 
основні права у всі сфери життя для цих людей, ми можемо цього досягти 
лише разом у поєднані поколінь. 

З початку 2019 року я займаю посаду представника уряду Баварії з питань 
людей з обмеженими можливостями . До цього 17 років я працював 
журналістом радіо- та баварської телерадіокомпанії, і тому можна собі 
уявити, що для мене зараз громадськість дуже важлива в моєму житті. 
Теми навколо інклюзії та участі отримують все більший розголос, оскільки 
вони все ще розміщені в ніші багатьох сферах, які сьогодні значною 
частиною політики розглядаються як маргінальні теми, якими займаються, 
коли важливі теми та проблеми вирішуються, коли все інше зроблено, тоді 
- прямо кажучи - ще трохи Інклюзії . І це не зовсім відповідає тому, що це 
насправді є. 

 Інклюзія - це соціальне завдання, яке стосується зараз всіх нас та від якого 
ми всі отримаємо користь якщо воно буде реалізоване належним чином, я 
це так вважаю. І зважаючи на це все це не має нічого спільного з нішею, а 
має спільне з з підвищенням обізнаності суспільства в цілому про те, що ми 
всі/ кожна людина отримує вигоду/користь від цієї різноманітності. 


