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Nepal
Demokratiska Förbundsrepubliken Nepal ligger på Himalayas södra sluttning, inklämt mellan
Kina och Indien. Till ytan är Nepal 147 181 kvadratkilometer, d.v.s. ungefär en tredjedel så stort
som Sverige. Landet, där det är möjligt att se både snöklädda berg med åtta av världens tio högsta
bergstoppar och ångande djungel, har c:a 27 miljoner invånare. Nepal är ett av världens fattigaste
länder, ungefär en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och trots allmänna
skolor är det inte en självklarhet för alla barn att få möjlighet att gå i skola. Förekomsten av
allvarliga diarréer, tarmparasiter och tuberkulos är särskilt på landsbygden betydligt mer
omfattande än i övriga sydasiatiska länder. Infrastrukturen är undermålig och eldistributionen
bristfällig vilket har påverkat den ekonomiska tillväxten negativt. Ungefär tre fjärdedelar av
befolkningen arbetar inom jordbrukssektorn. Turismen, som i samband med de politiska
oroligheterna avtagit, börjar sakta men säkert repa sig. Endast c:a 40 % av hushållen har tillgång
till rinnande vatten, 4 av 1000 personer mellan 15 och 49 uppskattas bära på HIV och
ojämlikheten mellan könen är stor. Nepal är ett av få länder i Asien som avskaffat dödsstraff,
samkönade äktenskap är accepterade i lag och ett tredje kön erkänt.
Den politiska situationen är till följd av stora politiska förändringar i Nepal delvis instabil, men i
regel är det tryggt för utländska besökare att befinna sig i landet. Monarkin har varit stark i
århundraden men i början av 1990-talet infördes parlamentarisk demokrati även om monarkin
behölls som statsskick. Maoistgerillan NKP(m) bedrev under åren 1996 till 2006 ett väpnat
uppror i Nepal som syftade till att helt upphäva monarkin för att istället inrätta kommunistisk
republik. Den inhemska konflikten tillsammans med massiva demonstrationer mynnade
november 2006 ut i ett fredsavtal och att republik infördes 2008. Nepals ekonomiska utveckling
har visat sig vara intimt förbundet med det politiska läget i landet.

Situationen för personer med hörselskada i Nepal
Personer med hörselskada placeras ofta i samma fack som personer med dövhet. Inte så
förvånande då ett avgörande signum för personer med hörselskada även här i väst är att de till
skillnad från personer med dövhet väljer hörseltekniska hjälpmedel och i första hand det talade
språket som kommunikationsmedel. Någon statligt subventionerad rehabilitering eller inhemsk
distribution av hörseltekniska hjälpmedel finns inte i Nepal. Tack vare internationella
utvecklingssamarbeten har hörapparater delats ut till ett flertal personer med hörselskada i
Kathmandu och liknande verksamhet finns i Pokhara. Ingen av de organisationsaktiva som vi
träffade under vår kontaktresa hade tidigare fått möjlighet att prova en t-slinga och de flesta visste
innan vårt besök inte ens att sådana existerade.
I Kathmandu finns bland personer med hörselskada en viss uppfattning om vad det innebär att
ha en hörselskada och hur behoven kan skilja sig från döva personers behov. På gott och ont. Till
nackdelarna hör att trots hörapparat var det för många som vi träffade svårt att uppfatta tal, både
engelskt och nepalesiskt. Vi tror att det beror på att kunskapen om hur hörapparaterna ska ställas
in och anpassas efter bäraren är bristfällig. Trots detta var det ytterst få av de personer vi träffade
i Nepal som såg sig själva som hörselskadade och som kunde kommunicera med hjälp av
teckenspråk. Och att de inte fått tillgång till teckenspråk har att göra med att de inte ses som
döva.
Personer med hörselskada har generellt stora problem att få jobb i Nepal vilket leder till att de
med hörselskada som inte har en annan lösning på sin försörjning ofta fastnar i fattigdom. En del
personer med hörselskada får möjlighet att gå i dövskola och blir då en del av dövsamhället. Det
görs ingen som helst anpassning för elever med hörselskada som går integrerade i hörande klass,
och på grund av den bristfälliga kommunikationen får dessa elever problem att hänga med i
undervisningen. En person vi träffade berättade att han alltid såg till att vara på plats i
klassrummet en timme innan sina hörande klasskamrater. Detta för att garantera en plats längst
fram i klassrummet så att han skulle höra vad läraren sa.
Personer med hörselskada har väldigt stort behov av en acceptabel ljudmiljö. Dels finns det hos
personer med hörselskada färre fungerande hörselceller som kan ta emot ljuden som kommer in
genom örat vilket vid överbelastning kan orsaka trötthet, huvudvärk, tinnitus m.m. Vidare är det
som hos alla andra svårare att höra i bullriga miljöer. Ljudmiljön var i stort sett överallt förfärlig
och kunskapen om denna obefintlig hos dem vi pratade om detta med.
För den som har råd (och då pratar vi om summor som i SEK motsvarar 6-siffriga belopp) finns
det möjlighet att bekosta en CI-operation. 19 barn har hittills opererats i Nepal. Deras föräldrar
har bildat en föräldraorganisation vars arbete går ut på att koordinera kontakten mellan familjen
och sjukhuset, och att exempelvis säkra barnens möjlighet att få gå hos talpedagog. Den första
CI-operationen genomfördes 2005 och genomsnittsåldern för de barn som opereras ligger på c:a
12 år. Att lära sig tala vid den åldern är väldigt sent för den som inte redan besitter ett talat språk.
I Nepal anses barn med CI vara närmare dövsamhället än det hörande samhället. Barnen hör
efter operationen förvisso ljud, men lär sig ofta inte tala helt bra och fortsätter använda
teckenspråk som första språk. De flesta barn som genomgått en operation fortsätter att läsa på

dövskola. I ett par av fallen har besöken hos talpedagogen bidragit till en så pass förträfflig
språkutveckling att barnet kunnat studera integrerad i en hörande klass.
Ingen vi pratade med sa sig vara född med sin hörselskada, utan alla hade en ypperlig förklaring
till hur de hade fått skadan senare i livet. Ofta ingick i förklaringen ett slag och blod som runnit
ur örat. En del nämnde svåra infektionssjukdomar tidigt i livet. Självklart har vi inte rätt att
misstro någon, men vi upplevde det som att många såg en medfödd hörselskada som ett
betydande stigma. Vi är dock ödmjuka inför att vi dragit för stora växlar då en sent uppenbarad
hörselskada även kan skyllas på utebliven kontakt med behörig profession.
Vidare verkar det bland personer med hörselskada, framförallt bland dem som även lider av
tinnitus, finnas en övertro på mediciner. De experimenterar med läkemedel och för vissa har
enligt egen utsago felaktig medicinering bidragit till en gravare hörselskada. De vädjade till mig
och frågade vilken medicin vi använder för att bota tinnitus i Sverige. Det finns inte någon
medicin mot tinnitus ens i Sverige. Tinnitus kan ha många orsaker, men är den relaterad till
hörselskadan kan den liknas vid fantomsmärtor. Det finns inget att göra mer än att acceptera och
lära sig leva med den.

Dag för dag
21 oktober - Äntligen Nepal!
Efter en tröttsam flygresa med en mördande lång väntetid mellan två flyg i Istanbul landade vi
äntligen på flygplatsen i Kathmandu, Nepal. Vi är Sara, Therese, tolkarna Elise och Åsa samt jag,
Sabina (som är organisationssamordnare på UH). Shiva och Sujana, MyRights landssamordnare i
Nepal, tog emot oss på flygplatsen och hälsade oss välkomna enligt traditionen med
blomstergirlanger och sjalar. En kort matpaus hann vi med innan vi körde igång med möte på
landssamordnarnas kontor. Utöver landssamordnarna arbetar två assistenter på kontoret och för
att hålla koll på tiden i Sverige har de utöver klockan som visar nepalesisk tid även en klocka som
visar svensk tid. Tidsskillnaden är 3 timmar och 45 minuter.
Shiva och Sujana gav oss en djupgående introduktion till MyRights projekt i Nepal, berättade om
alla involverade organisationer samt gick igenom vilka krav regeringen ställer på utländska
organisationer som vill arbeta i Nepal. Vi bjöds på lunch, en härlig blandning av kinesiska
dumplings och en kyddstark sås som smakade Indien.
Efter mötet med MyRights landssamordnare tog vi oss till "National Federation of the Deaf"
kontor. Även där hälsades vi välkomna med sjalar och vi fick en genomgång av organisationens
verksamhet. Vi berättade om UH, bytte erfarenheter både om organisationsstruktur och rent
allmänt om hur det är att leva med hörselskada/dövhet i Nepal och i Sverige. Det är svårt att låta
bli att slås av tanken hur bortskämda vi i UH eller Sverige är när det gäller pengar. När vi
berättade att en lokalavdelning i UH kanske går ut och äter eller bowlar sa de att något sådant
finns det inte pengar till i Nepal. Ändå upplevde vi engagemanget i Nepal som otroligt stort och
rollen som påverkansaktör betydande.
Efter en lång dag med intressanta och givande diskussioner drog vi oss trötta men nöjda tillbaka
till vårt hotell.

22 oktober – NAHOH och SHRUTI
Halv åtta på morgonen tog vi oss till ”Nepal Association of Hard of Hearing:s” lokaler som ligger
på en höjd i utkanten av Kathmandudalen. Förutom samlingslokal har de en klinik som består av
ett rum med en audiometer för hörselmätning och ett rum med audiologisk utrustning donerad
från en australiensisk organisation. Ett tiotal medlemmar hade samlats och gav oss ett varmt
mottagande.
NAHOH är med och organiserar något som kallas "Camps" vilket går ut på att ett antal personer
väljs ut för att utan kostnad få träffa specialister inom hörsel, hörapparater och habilitering. Lite
mer än 10 % av dem som ansöker om att få antas erbjuds möjligheten. Dock erbjuds endast en
hörapparat per person oavsett om personen har en hörselnedsättning på båda öronen eller endast
på ett öra. För den som har god ekonomi är det möjligt att träffa specialister och köpa två
hörapparater på egen bekostnad.
Ljudmiljön i NAHOH:s lokaler är fruktansvärd, kala golv och väggar gör att ljudet studsar. Huset

ligger precis invid en vägkorsning och i lokalerna hörs ständigt buller från trafiken. Skällande
hundar och skrikande fåglar störde ofta vår kommunikation trots att Sara och jag använde vårt
mobila slingsystem. När vi gör hörselmätning i Sverige sitter vi i ett ljudisolerat rum med hörlurar
på. I NAHOH:s klinik är det endast en bur med glasväggar och det går med lätthet att prata med
någon genom glasväggen.
NAHOH grundades 1996 och de hade då ett utvecklingssamarbete med en dansk organisation.
Inom NAHOH är talad nepalesiska första språket. Endast tre personer, samtliga sitter i styrelsen,
har grundläggande kunskaper i teckenspråk. En önskan finns om att genomföra en
teckenspråksutbildning. Medlemmarna i NAHOH är mellan 20 och 70 år och för att bli medlem
behöver en person vara minst 16 år. Organisationen är aktiv i Kathmandudalen, det finns idag
inte pengar till att utvidga verksamheten.
De närvarande som ville fick möjlighet att prova det mobila slingsystem som vi tagit med från
Sverige. Vad deras ansikten lyste upp av den nya ljudupplevelsen! Den häftigaste upplevelsen var
när en man som vi fått berättat för oss i princip aldrig hängde med plötsligt började korrigera det
en annan talare precis yttrat. Övriga medlemmar såg väldigt förvånade ut.
Efter en mellanlandning på landssamordnarnas kontor begav vi oss vidare för att träffa
representanter från "National Association of Hard of Hearing and Deafened Nepal" eller
SHRUTI, som de kallar sig. Vi fick möjligheten att träffa grundaren, eldsjälen och ordföranden
Neeta, hennes man Jeevan, Rajib som är styrelseledamot samt medlemmen Tenjing.
Neeta har haft sin hörselskada sedan tidig barndom men hade då inga hörapparater. Hon gick
integrerad i en hörande klass och behövde anstränga sig mycket för att kunna hänga med i
undervisningen. När Neeta senare började på universitetet tyckte hon det blev ännu svårare att ta
del av undervisningen så hon slutade gå till skolan. Med självstudier hemma lyckades Neeta ta
examen. Hon gifte sig med Jeevan som genom ett stipendium fick möjlighet att studera
utomlands. Paret levde många år i Canada och i Japan. Inom Neeta uppstod en längtan att åka
tillbaka till Nepal och arbeta för att förbättra skolsituationen för nepalesiska barn med
hörselskada. För fyra år sedan flyttade paret tillbaka och i januari 2012 grundade Neeta SHRUTI.
Organisationens vision är: "An inclusive society without communication barrier where Hard of hearing and
Deafened people live a dignified life.”
Barn med hörselskada får i Nepal antingen utan några som helst anpassningar gå integrerade i en
klass med hörande elever, eller i dövskola. Att placera ett barn med hörselskada i dövskola ser
Neeta som att ta ifrån barnen möjligheten att utveckla sitt hörande, sin möjlighet till talat språk
och sin möjlighet att i den mån det är möjligt vara del av det hörande samhället. Neeta tycker
förvisso det är viktigt att barn med hörselskada får möjlighet att lära sig teckenspråk, men hon
tycker också det är viktigt att dessa barn lär sig tala för att inte isoleras från övriga samhället.
Neeta vill att personer med hörselskada ska ha möjlighet att välja det som passar bäst, talad
nepalesiska eller teckenspråk. Barn med hörselskada ska få möjlighet att gå integrerade i en skola
med hörande barn, men skolan behöver anpassas efter de behov barnen med hörselskada har.
För att kunna erbjuda barn med hörselskada en bra skolsituation behöver deras lärare ha kunskap
om vilka behov barn med hörselskada har.

Under mötet med NAHOH under förmiddagen berättade organisationens ordförande Macha
Bhai att han som liten gick integrerad i en hörande klass men inte hade hörapparat. Macha Bhai
var ständigt orolig över att inte höra vad läraren sa och gick alltid till skolan en timme tidigare än
de andra barnen för att garantera en plats längst fram i klassrummet.
Jag frågade Neeta om det var vanligt att personer med hörselskada i Nepal kände skam för sin
hörselskada. Neeta berättade då att hon fick sina hörapparater först efter att hon flyttat
utomlands. Den första tiden skämdes Neeta för sina hörapparater och försökte gömma dem
under sitt hår. Det tog två år innan Neeta vågade sätta upp håret igen. Neeta har sett skam hos
många personer med hörselskada som hon träffat i Nepal. Hon har då försökt uppmuntra dem
att använda hörapparat för att träna upp sin förmåga att uppfatta tal.
Neeta fick prova vårt slingsystem och lyste upp med kommentaren att allt tal hörs så klart och
tydligt.
Mötena med NAHOH och SHRUTI gav oss förståelsen för att vad gäller inre upplevelser så
finns många likheter mellan att växa upp med hörselskada i Nepal och att växa upp med
hörselskada i Sverige.
Tanken från början var att vi skulle ha ett samarbete med NAHOH. Efter mötet med SHRUTI
upplevde vi det som att ambitionerna med deras organisation samt önskemålen om
utvecklingsområden ligger mycket närmare vad UH kan hjälpa till med än vad de önskningar
NAHOH har gör. NAHOH tror vi i högre utsträckning känner behov av vårt stöd men där
handlar det om en önskan att finansiera ett rehabiliteringsarbete som redan pågår. Med SHRUTI,
som vi uppfattade som en organisation med mer fokus på påverkan än rehabilitering, tror vi att vi
kan komma längre och i det långa loppet påverka fler personers liv. Inom SHRUTI finns en
tydlig vision och vilja, de vet exakt vad de vill göra. NAHOH är betydligt mer vaga, de vill mest
fortsätta med den verksamhet de haft.

23 oktober - "National Federation of the Disabled Nepal" samt "Ministry of
Education"
Första programpunkten för dagen var ett möte med paraplyorganisationen: "National Federation
of the Disabled Nepal", NFDN. Både NAHOH och SHUTRI är med i NFDN. Tika Devi Dahal
är generalsekreterare och kommer själv från en organisation för kvinnor med
funktionsnedsättning i Nepal. På plats fanns även Kumar Regmi som är ordförande i "National
Association of the Deaf and Hard of hearing", NADH liksom en man vars namn jag inte minns,
men som är aktiv i en organisation som arbetar för personer med utvecklingsstörning då han har
en dotter som har utvecklingsstörning.
NFDN var mycket intresserade av att få veta hur UH arbetade, vad personer med hörselskada
har för rättigheter/möjligheter i Sverige, vad vi vill arbeta med i Nepal samt vad de kunde hjälpa
oss med.
Vårt slingsystem fortsatte att skapa fascination även om ingen närvarande från
paraplyorganisationen kunde prova det själv.

NFDN betonade vikten av att flera organisationer för personer med funktionsnedsättningar
gemensamt arbetar för tillgänglighet. Hörselskadegruppen är ännu en svår grupp att kategorisera i
Nepal och den första utmaningen är att få en tydlig klassificering. Annars blir det svårt att stärka
gruppen som helhet.
På eftermiddagen besökte UH "Ministry of Education". För att få tillåtelse att driva ett projekt i
Nepal behöver UH ha ministeriet bakom sig.
Vi fick en ypperlig genomgång av vad den nepalesiska staten gjort för personer med
funktionsnedsättning från 1960-talet och fram till idag, samt vilka förbättringar som gjorts i
skolan för att barn med funktionsnedsättning ska kunna ta del av undervisningen.
Ministerns rådgivare frågade vad UH vill arbeta med i Nepal. Jag svarade att vi inte kan ge ett
färdigt svar på detta då det måste komma från den organisation vi ska samarbeta med. Först i
februari kommer en LFA-workshop att genomföras och därefter en projektplan att
sammanställas. Jag sa att jag kan tänka att projektet möjligen delvis kommer gå ut på att ge barn
med hörselskada i Nepal möjlighet till anpassad skolgång. Ministern ville veta hur skolan kunde
anpassas. Vi berättade om några skräckexempel vi hört i mötet med hörselskadeorganisationerna
igår och sa att för att undvika detta behöver barnens lärare kunskap om vad barn med
hörselskada har för behov. Oavsett om barn med hörselskada har tillgång till hörapparat och
slinga eller inte kan klassrummens ljudmiljö anpassas. Exempel på anpassning är byte av
eventuella fläktar som väsnas, tyg på väggar så att ljudet inte studsar, möbeltassar eller golv med
heltäckningsmattor, i den mån det är möjligt göra så störande ljud utifrån inte kommer in i
klassrummet m.m. Små klasser liksom möjligheten att möblera klassrummet så att ett barn med
hörselskada kan läsa av sina klasskamraters läppar. Om ett barn med hörselskada tvingas gå i en
stor klass kan en plats längst fram alltid vara reserverad för barnet.
Ministern och hans rådgivare fastnade särskilt vid det jag nämnde om att i lärarnas utbildning
lägga in funktionshinderkunskap och diskuterade länge den möjligheten. Jag berättade givetvis
inte att vår svenska skolminister vägrat att lyssna på det örat. Men om det nu är så att detta kan
drivas igenom inom en inte alltför avlägsen framtid, oavsett om det blir en del av "vårt" projekt
eller något ministeriet går vidare med på egen hand, så skulle det betyda att Nepal lägger in
funktionshinderkunskap i lärarutbildningen innan Sverige gör det.

24 oktober - "Disabled People Organisations Denmark", Naxal dövskola och
sammanfattande möte med landssamordnarna
"Disabled People Organisations Denmark", DPOD, är Danmarks motsvarighet till MyRight.
Den 24 oktober träffade vi Renu Lohani som är anställd av paraplyoganisationen och har en
funktion liknande den landssamordnarna har för MyRight. Under 90-talet genomförde NAHOH
tillsammans med en dansk organisation ett projekt där hörapparater distribuerades och
hörselscreening erbjöds. P.g.a. de politiska oroligheterna i Nepal hade samarbetsparterna svårt att
genomföra projektet enligt ursprungsplanen. Exempel på praktiska problem som dök upp under
vägens gång är att om en hörapparat gick sönder fick den skickas till Danmark för reparation då
det var svårt att få den lagad i Nepal. Vidare hade folk i landet generellt inte råd med
hörapparatsbatterier.

Renu berättade att i Pokhara finns en australiensisk läkare som driver rehabiliteringsverksamhet
för barn med hörselskada och där hörapparater delas ut. De organisationer för personer med
hörselskada som UH har träffat finns i Kathmandudalen. Ambitionen är att sprida information
om vår samarbetsorganisation i landet och så småningom låta organisationens verksamhet
expandera. Den australiensiska läkarens klinik kan eventuellt vara relevant att samarbeta med för
att i ett framtida projekt sprida information om samarbetsorganisationen.
När vi frågade vad Renu tyckte om SHRUTI svarade hon att organisationen är väldigt ny. De har
ännu inte gjort så mycket men är angelägna om att genomföra projekt. Medlemmarna är unga och
engagerade och de aktiva i SHRUTI har ledande positioner i andra organisationer. Nästan direkt
försökte Renu styra över samtalet på NAHOH och att Macha Bhai är en mycket ärlig person.
Renu pratade länge och varmt om NAHOH.
Efter mötet med Renu åkte vi till Naxals dövskola. Vi hade tänkt besöka skolan när eleverna var
där, men halv sju på morgonen skickade Shiva ett sms och meddelade att barnen var lediga från
skolan eftersom det var festival. Även rektorn var iväg, men en lärare tog emot oss och visade oss
runt.
På eftermiddagen hade vi möte med landssamordnarna för att diskutera vilken av
organisationerna NAHOH eller SHRUTI som vi skulle gå vidare med. Jag sa att när vi från UH
hade pratat ihop oss så var vi överrens om att SHRUTI var den organisation vi trodde vi kunde
komma längst med. Men vi såg två risker med ett samarbete. Dels vet vi inte hur stabil
organisationen är och dels har den bara funnits i knappt två år. Den andra risken är att vi inte vet
vad som finns bakom den karismatiska ledaren. Vad händer om hon försvinner? Finns det
tillräckligt med skickliga aktiva i organisationen som är intresserade av att driva organisationen
vidare med samma engagemang som Neeta?
Shiva och Sujana hade med en ritning på tavlan gestaltat de olika organisationerna som idag
arbetar genom MyRight och deras inbördes relationer. Det kom då fram att SHRUTI inte velat
samarbeta med dövfederationen. Landssamordnarna var rädda att ett samarbete med SHRUTI
inom ramen för MyRight skulle kunna orsaka konflikter i programmet.
Med den informationen känns det som att vi inte har så mycket till val om vi ska arbeta i ett
projekt genom MyRight. NAHOH är för övrigt den organisation som vi i Sverige innan
resan tänkt oss att ha ett samarbete med. Vi fick ett positivt intryck av dem under mötet, så det är
verkligen ingen dålig organisation att samarbeta med!

25 oktober - Raghav och styrgruppsmöte
Det stod egentligen inte på vårt ursprungliga schema, men vi fick den 25 oktober möjlighet att
träffa den döva politikern Raghav. Han har varit med och grundat dövrörelsen i Nepal och vi fick
historien berättad för oss. Raghav berättade att det är stora skillnader mellan hur det är att leva
med hörselskada i Kathmandu och att leva med hörselskada på landsbygden. I Kathmandu finns
det viss möjlighet till rehabilitering medan folket på landsbygden är helt utelämnade åt sitt öde.
Vi frågade Raghav vad han hade att berätta om SHRUTI och NAHOH samt vad han hade för
råd att ge om vi ville gå vidare och samarbeta med någon av organisationerna. Den information vi

fått från Shiva och Sujana om ovilligheten till samarbete från SHRUTI:s håll lät jag förbli osagd.
Av det Raghav berättade fick vi känslan att konflikten kanske varit större än vad de vi pratar med
egentligen ville berätta om.
På eftermiddagen var det styrgruppsmöte och vi träffade representanter från samtliga nepalesiska
organisationer som är aktiva genom MyRight. Även om vi kände att vi saknade bakgrunden till
många av projekten var det ett intressant möte, engagemanget otvivelaktigt, diskussionerna
intensiva och ljudnivån hög. De flesta i rummet hade goda kunskaper i engelska.
Jag upplever ett sådant otroligt engagemang hos samtliga som vi träffat under vår resa. Det är
fantastiskt att se en sådan eld, ett sådant intresse och en sådan målmedvetenhet. Det tråkiga är att
när det är den svenska organisationen som drar in pengar i projekten medan organisationerna i
Nepal inte har möjlighet till det så uppstår ojämlikhet. Vi som är från Sverige kan välja bland
villiga organisationer. I Nepal är samtliga organisationer som brinner för sin sak angelägna om ett
samarbete, men de kan inte på samma sätt välja vilken organisation i Sverige som de ska
samarbeta med.
Under styrgruppsmötet berättade jag om UH och visade en Power Point-presentation.
Efter mötet frågade representanter från dövfederationen om UH hade möjlighet till ett enskilt
möte. De inledde med frågan om vad UH önskade för stöd av dövfederationen för att, innan vi
hunnit svara, leda över samtalet till att vi ska vara försiktiga när vi väljer
samarbetspartner. Representanterna från dövfederationen frågade vilken organisation vi tänkt ha
ett samarbete med. Då vi inte informerat någon av de aktuella organisationerna om något
försökte jag vara diplomatisk, säga att vi inte kan svara på det ännu, men att vi noga kommer
tänka igenom detta och välja det som blir bäst för landprogrammet i Nepal. Dövorganisationerna
fortsatte med att vi inte ska låta oss bländas av en karismatisk ledare utan fokusera på
organisationen i sig. Innan vi hann kommentera, svara eller ställa någon följdfråga avrundade
dövfederationen mötet, önskade oss trevlig resa hem och lycka till. Frågan om vilket stöd de
kunde erbjuda oss kändes som ett svepskäl till mötet när det egentliga skälet var att, utan att tala
illa om någon, de ville komma med råd.

26 oktober – Avslutande möte med Shiva och Sujana
Vi avrundade vår resa med ett sista möte med Shiva och Sujana. Landssamordnarna ville veta
vilka anpassningar som kunde göras på deras kontor och inför konferensen i februari för att
personer med hörselskada skulle kunna vara delaktiga. Visionen är 100% tillgänglighet.
Vidare diskuterade vi vad som kommer att hända i samband med förstudien.
Slutligen ville Shiva och Sujana ha en utvärdering av deras arbete. Vi från UH känner oss
fantastiskt nöjda med all hjälp och allt stöd landssamordnarna gett oss! Högsta betyg gav vi dem
och vi hade inga förslag på saker de kunnat göra bättre.
Vi är otroligt nöjda med dagarna i Nepal, vi har fått ut så mycket mer av dessa än vad vi hade
kunnat föreställa oss. Dagarna har gått fort och varit både långa och intensiva. Vi har lärt oss
mycket och vi har många gånger blivit positivt överraskade. Personer med hörselskada har i
Kathmandu en bättre utgångspunkt än vad de har på många andra platser och vi känner att vi har

en bra grund att utgå från för ett framtida projekt. Med oss på resan har vi haft två fantastiska
teckenspråkstolkar. Det största och det bästa har varit att få uppleva de i Nepal
organisationsaktivas otroliga engagemang! Med oss i bagaget hem fick vi ny kunskap och
inspiration till att arbeta vidare med Nepal.

Vad vill UH genomföra för projekt?
Jag vill först och främst framhålla att det är vår samarbetsorganisation som måste uttrycka vad de
vill samarbeta kring. Vårt enda krav är att projektet ska ha fokus på unga med hörselskada. Nedan
har jag listat områden jag kan tänka att ett framtida projekt kan handla om.

Identifikation och rehabilitering
Gruppen personer med hörselskada behöver identifieras och erbjudas någon form av
rehabilitering. UH har lång erfarenhet av att sprida information om hörselskador och
hörselskadades behov, till unga med hörselskada inom organisationen, men även till föräldrar och
anhöriga, personal inom SPSM, lärare och andra professioner som kommer i kontakt med unga
med hörselskada.
Det uppsökande arbetet bör i allra högsta grad sträcka sig utanför Kathmandus gränser.
Distribution av hörapparater är dock inte ett självklart moment inom rehabiliteringen. De danska
och australiensiska organisationerna som samarbetat med NAHOH har förvisso tagit med sig
utrustning för hörselmätning och delat ut hörapparater i Kathmandu. Men vi upplevde det som
att det i efterhand uppstod många problem vad gäller batteriförsörjning och reparation av trasiga
hörapparater. Ska UH dela ut hörapparater behöver vi ha en plan för hur batterier ska finansieras
för hörapparatanvändare utan någon ekonomisk marginal i livet, var den vars hörapparat gått
sönder ska få sin hörapparat reparerad samt hur distributionen av hörhjälpmedel kan fortsätta så
att glädjen av projektet varar även efter det att vi avvecklat vårt projekt. Vi tycker dock inte att
det går att dra likhetstecken mellan rehabilitering och att en person med hörselskada får en
hörapparat. Det kan lika gärna handla om kurs/träffar som syftar till empowerment, information
om anpassningar som kan göras för att få en dräglig ljudmiljö, utbildningspaket till läraren som
har en elev med hörselskada i sin klass, eller möjlighet till tvåspråkighet.

Skapa mötesplatser
För att erfarenhetsutbyte ska bli möjligt och hörselskadan ska bli en del av en positiv självbild
behöver unga med hörselskada få möjlighet att träffa andra unga med hörselskada. Ramarna för
dessa träffar behöver vara anpassade efter deltagarnas behov. UH har 9 lokalavdelningar och
verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna både på lokal- och riksnivå. Vårt trumfkort i ett
framtida samarbete med en nepalesisk organisation tror vi är organisationsutveckling, att skapa
ett stabilt forum för unga att träffas, att byta erfarenheter och att engagera sig, samt att
skapa mötesplatser i form av aktiva lokalavdelningar utanför Kathmandus gränser. UH:s
verksamhet bygger på att ideellt engagerade vill vara ledare på riksnivå eller organisera träffar i en
lokalavdelning. Vi vill dela med oss av de erfarenheter vi erhållit i Sverige även om vi förstår att
de ekonomiska förutsättningarna kan skilja sig åt i Nepal. UH har kunskap om och erfarenhet av
arbete med organisationsutveckling, demokratiska arbetsformer och alternativa årsmötesformer.
Detta tror vi är användbart i arbetet med att stärka vår samarbetsorganisation.

Påverkansarbete
Gruppen personer med hörselskada ses i Nepal ofta som tillhörande samma kategori som
gruppen personer med dövhet. Många behov är gemensamma, men personer med hörselskada
har fortfarande delvis andra behov. Ett exempel är behovet av en dräglig ljudmiljö. Barn med

hörselskada kan i dagens Nepal inte erbjudas en anpassad skolgång och med tanke på
utbildningsministerns uppriktiga intresse att införa funktionshinderkunskap i lärarutbildningen
vore det synd att inte spinna vidare på detta. Oavsett utfallet av detta är argumentet att en
anpassning efter elevens behov bidrar till att minska utanförskapet. För elever med
hörselnedsättning kan det handla om möjlighet att få igenom önskan om en acceptabel ljudmiljö,
möjlighet att ha en bänk reserverad längst fram i klassrummet som ingen annan får sitta vid,
alternativt liten klass med möblering så att eleven med hörselskada har möjlighet att avläsa sina
klasskamrater. UH har flerårig erfarenhet av opinionsbildande arbete, informationsspridning och
lobbyverksamhet i Sverige. Förutom att erbjuda erfarenhetsutbyte tror vi att vi kan vara ett bra
stöd när planeringen inför påverkansinsatserna genomförs.

Tvåspråkighet
Många personer med hörselskada blir en del av dövsamhället. För den som inte blir det kan i
Nepal om något en halvdan rehabilitering med en hörapparat, oavsett individens behov,
eventuellt erbjudas. Att förlita sig på tekniken fungerar inte i Nepal. Det märkte vi i samband
med besöket i NAHOH:s lokaler där flera av medlemmarna hade stora svårigheter att
kommunicera med varandra. En förutsättning för att kunna arbeta med identitetsstärkande
arbete, organisationsutveckling eller påverkansarbete är ett fungerande kommunikationsmedel.

