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Det här är unga 
hörselskadade

Unga Hörselskadades 
vision är ett tillgängligt 
samhälle där barn och 

unga med hörselskada är 
delaktiga, självständiga och 

utvecklas på lika villkor.

vision

politiskt program_ua2.indd   3 2018-03-28   09:45:00



Det här är unga 
hörselskadade
Unga Hörselskadade är en rikstäckande, politisk 
och religiöst obunden organisation som tar till 
vara på unga personer med hörselskada och dövas 
intressen. Med begreppet “hörselskada” avser vi 
personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menié-
rès sjukdom och ljudöverkänslighet. Vi samlar, 
stärker och utvecklar barn och unga med hör-
selskada i åldern 0-30 år från hela Sverige. Unga 
Hörselskadade fyller funktionen som mötesplats 
och kunskapsbank för unga människor med hör-
selskador. Vi bedriver påverkansarbete i frågor 
som rör unga med hörselskador.

politiskt program_ua2.indd   4 2018-03-28   09:45:01



Inledning
Det här är vårt politiska program. Det vänder sig till politiker, beslutsfat-
tare och tjänstemän på alla nivåer. Programmet är också avsett för alla 
personer med hörselskada, våra medlemmar och intresserade. I vårt politis-
ka program hittar du de problem som håller oss tillbaka från att vara fullt 
delaktiga i samhällets alla delar. Vi förklarar vad problemet är, vilka föränd-
ringar som är viktiga och vilka krav vi sätter för att uppnå vår vision. Vi 
strävar mot ett samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, 
inkluderande och självständiga på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle med 
mänskliga rättigheter som grund där vi aldrig kompromissar med männis-
kors lika värde och rätt att vara delaktiga och ha makt och inflytande över 
sina liv.

Vi är experter på vår egen situation och arbetar ständigt för att våra behov 
och rättigheter tillgodoses och utvecklas. När vi ser ett strukturellt problem 
så bemöter vi det med fakta och kunskap. Vi arbetar mot politiker och 
beslutsfattare så att de alltid ska ta beslut som inkluderar oss. Vi blir inte 
nöjda förrän barn och unga med hörselskada är delaktiga och inkluderade i 
hela samhället. Vi är trötta på att våra grundläggande demokratiska rättig-
heter kränks och ifrågasätts och vi kämpar ständigt mot nödlösningar och 
ogenomtänkta beslut.
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Unga Hörselskadade arbetar för alla människors lika värde. Unga Hör-
selskadade arbete mot ett funktionellt och tillgängligt samhälle står på en 
antirasistisk och feministisk grund. Vår vision kan inte uppnås om det inte 
finns en ekonomisk, politisk och social jämlikhet mellan alla människor. 
Vårt samhälle är tolerant i många avseenden men vi ser tydligt strukturer 
och åsikter som försöker splittra oss. Funkofobin är utbredd i samhället 
och tar sig uttryck i fördomar och diskriminering. Den stänger ute perso-
ner från samhällsgemenskapen. Vi ser samma strukturer återkomma i rasis-
tiska, sexistiska och HBTQ-fobiska strömningar i samhället, det är samma 
förenklade förklaringar och samma kompromissande med mänskliga rät-
tigheter. Diskriminering samverkar och överlappar och många personer är 
dubbelt eller flerfaldigt utsatta. 

Sverige har fortfarande en lång väg att gå tills vi når målet om ett fullt 
tillgängligt samhälle där alla människor har samma möjligheter att ut-
vecklas till den en vill vara. Med vårt politiska program vill vi förändra 
de strukturer som håller oss tillbaka från att ta del av alla våra rättigheter. 
Unga Hörselskadade skapar möjligheter för våra medlemmar att stärka sin 
identitet. Men samhället måste få bort alla strukturella hinder för att vårt 
arbete ska få full effekt. Kunskapen om personer med hörselskada är för låg 
och det skapar fördomar och bidrar till ogenomtänkta beslut. Det håller 
oss tillbaka från att bli självständiga, att utvecklas och vara fullt delaktiga.
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Delaktighet
Utbildning

Alla barn och unga i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning. Utbild-
ningen ska vara av hög kvalitet oavsett var en bor och vilka sociala och 
ekonomiska hemförhållanden eleven har. Rätten till en likvärdig utbild-
ning ska sträcka sig från förskoleålder och hela vägen genom uppväxten. 
För att uppnå detta måste kommunala och enskilda skolhuvudmän ha 
rätt kompetens och så även lärare, rektorer och annan skolpersonal. Barn 
och unga med hörselskada ska kunna gå på den skola som passar bäst och 
ingen skola ska ha rätt att neka en elev plats på grund av kostnader för 
tillgänglighetsanpassningar eller andra anledningar.

Unga Hörselskadade kräver att
Funktionshinderkunskap blir en del av alla 
lärarutbildningar i Sverige

Förskola
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Delaktighet
Utbildning

Förskola
Alla barn har rätt till en bra start i livet. Det är på förskolan som språkut-
vecklingen och den sociala utvecklingen tar fart och därför är valet av för-
skola viktigt för barn med hörselskada. Dessvärre är det många barn som 
går på förskolor med dålig ljudmiljö, för stora barngrupper och personal 
som saknar relevant kunskap. Det försvårar utvecklingen för små barn som 
är i behov av en fungerande kommunikation, delaktighet och en bra och 
trygg ljudmiljö. I dag omfattar lagen om buller samt regler om ljudmiljö 
– endast personalen på förskolan genom arbetsmiljölagen. Vi tycker det är 
avgörande att även barnen på förskola måste omfattas av arbetsmiljölagen 
eftersom en dålig arbetsmiljö hämmar lärande och kommunikationen även 
för dem. 

Alla barn har rätt att välja en förskola som är anpassad efter deras behov. 
När det inte finns någon lämplig förskola nära hemmet är det viktigt att 
det finns en fungerande skolskjuts. I dag har kommunerna ingen skyldig-
het att ordna skolskjuts för förskolebarn, ett problem som blir aktuellt för 
resor både inom kommuner och till och från grannkommunen. Trots att 
det finns ett konstaterat behov av en tillgänglig förskola så hamnar barnen i 
kläm när kommunerna vägrar betala för skolskjutsen. Unga Hörselskadade 
tycker att alla som är i behov av skolskjuts ska få det.
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Unga Hörselskadade kräver att
barn med hörselskada ska ha rätt till en ljudmiljö 
och relevanta hjälpmedel utifrån sina egna behov
alla personer som arbetar inom förskolan ska ha kun-
skap om ljudmiljö och akustik
barn med hörselskada ska få rätt till skolskjuts även 
till förskolan, både inom och mellan kommuner. 

När barn med hörselskada ska börja i grundskolan underskattar skolhu-
vudmän ofta elevens behov. Många kommuner vill “vänta och se” hur 
barnet anpassar sig till sin nya miljö. Det är ett ställningstagande som kan 
få följder på barnens skolresultat och sociala utveckling. Under de första 
åren i skolan tar läs- och skrivutvecklingen fart. Därför går det inte att 
vänta med stöd och anpassning. Barn och unga med hörselskada behö-
ver ofta anstränga sig mer för att hänga med i vad som sägs i skolan och 
riskerar att komma hem extremt trötta med huvudvärk och tinnitus. När 
all energi läggs på att hänga med i undervisningen finns det ingen ork kvar 
att hänga med på rasterna och delta på fritidsaktiviteter efter skoltid vilket 

Grundskola
och gymnasie
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påverkar den sociala utvecklingen. Alla barn och unga med hörselskada ska 
kunna höra sina lärare och klasskamrater samt delta i gruppdiskussioner, 
vi förespråkar därför alltid flermikrofonsystem som ger bäst förutsättning 
för delaktighet i alla undervisningens delar. Allt för ofta händer det att de 
slingsystem som finns inte fungerar eller helt sonika inte används. Det är 
oacceptabelt att lägga ansvaret för att hjälpmedlen fungerar och används på 
eleven, skolan och ansvariga vuxna måste ta ansvar för att eleven får ta del 
av undervisningen i skolan.

Grundskola
och gymnasie

Unga Hörselskadade kräver att
tjänstemän och politiker som tar beslut om 
anpassning och stöd har rätt kompetens
alla elever med hörselskada får rätt förutsättningar för 
att nå kraven
flermikrofonssystem prioriteras för ökad delaktighet i 
undervisningen
skolpersonal har ett uttalat ansvar för att säkerställa 
att barns hjälpmedel används på rätt sätt i 
utbildningen.
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Alla har rätt att söka till fristående gymnasieskolor i eller utanför hemkom-
munen och ekonomi ska aldrig vara en faktor för att en elev med funk-
tionsnedsättning inte antas till en utbildning. Ibland är friskolor ett bättre 
alternativ eftersom den kan ha en särskild inriktning, mindre klasser eller 
bättre lokaler. Om en elev har särskilda behov kan skolan ansöka om till-
läggsbelopp från hemkommunen, om beloppet inte blir beviljat kan den 
fristående skolan idag neka att ta emot eleven. En skola som har antagit en 
elev ska aldrig ha rätt att neka platsen på grund av ekonomiska skäl.

Unga Hörselskadade kräver att
inga friskolor ska kunna neka att ta emot en elev 
på grund av att hen är i behov av hjälpmedel eller 
anpassning av lokaler.

Samma rättigheter måste gälla på folkhögskolor, oavsett om en elev läser 
allmänna kurser eller yrkesinriktade kurser. Folkhögskolan är den vuxen-
utbildning som har flest elever med någon form av funktionsnedsättning 
och därför är det viktigt att skolorna inte brister i sin tillgänglighet. Många 
elever som går på folkhögskola bor på internat och mycket av den lediga 
tiden spenderas där eller i skolans övriga lokaler. För att alla ska uppnå full 

Folkhögskola
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delaktighet under sin utbildning på folkhögskola måste alla lokaler vara 
anpassade och tillgängliga.

Unga Hörselskadade kräver att
alla lokaler på folkhögskolor är tillgängliga och 
anpassade efter elevens behov
internaten där eleven bor är tillgänglig och anpassad 
efter behov.

Andelen personer med hörselskada som studerar vidare på universitet eller 
högskola är relativt låg. En anledning kan vara att elever har gått flera år i 
grundskola och gymnasiet med bristande ljudmiljö och hörseltillgänglighet 
och att resultatet av det är skoltrötta elever med lågt förtroende för utbild-
ningssystemet. Otillgänglig utbildning kan också ha negativa effekter på 
elevers måluppfyllelse vilket gör det tuffare för unga med hörselskada att 
komma in på högre utbildning. Alla universitet och högskolor är skyldiga 
att tillhandahålla en samordnare för studenter som ger information om 
vilka rättigheter en har. Många universitet och högskolor brister dock i 
sitt tillgänglighetsarbete och det kan vara svårt att få rätt till hörslinga, 
mikrofon eller tolkning. Alla universitetslärare ska ha kunskap om funk-

Högre utbildning
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tionsnedsättningar och det borde ingå även i den högskolepedagogiska 
utbildningen.

Unga Hörselskadade kräver att
fler personer med hörselskada uppmuntras och får 
rätt förutsättningar till att studera vidare på högskola 
eller universitet
alla universitet och högskolor aktivt arbetar för alla 
studenters lika rättigheter
universiteten och högskolorna ansvarar för att 
tillgängliggöra undervisningen och lokalerna.

arbetsmarknad
Vi vill att alla människor ska kunna arbeta med vad de vill så långt det 
är möjligt. Som det ser ut idag är arbetsmarknaden full av trösklar som 
motverkar och utestänger personer med hörselskada från ett flertal yrken. 
Hindren handlar främst om rädslor och fördomar om vad personer med 
hörselskada kan och inte kan göra. Unga personer som ska ut på arbets-
marknaden får ofta råd att inte ta det yrke de vill eftersom det inte anses 
lämpligt, även om det inte är ett av de yrken som har formella krav på att 
höra på ett visst sätt. Den här typen av skeva uppfattningar måste bort för 

politiskt program_ua2.indd   13 2018-03-28   09:45:01



att arbetsmarknaden ska vara inkluderande.
Det finns också diskriminerande strukturer inom arbetsförmedlingen 
som håller oss tillbaka på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen använder 
begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” när en person är i behov av hjälpmedel 
på sin arbetsplats. En sådan kategorisering skapar en osann bild av vilken 
arbetskapacitet en person med hörselskada har. Att en person är i behov 
av hjälpmedel har inget med arbetsförmågan att göra, det är endast ett 
verktyg för att fullt ut kunna utnyttja hela sin potential. Kategoriseringen 
”nedsatt arbetsförmåga” måste därför tas bort.

Unga Hörselskadade kräver att
alla hinder för inkludering på arbetsmarknaden och 
alla fördomar om hörselskadades arbetskapacitet 
motverkas
begreppet nedsatt arbetsförmåga slutas användas helt 
av arbetsförmedlingen.
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Unga Hörselskadade kräver att
det förs relevant statistik kring personer med hörsel-
skada och döva i Sverige.

Flerspråkighet

Vi vill att alla människor ska kunna arbeta med vad de vill så långt det 
är möjligt. Som det ser ut idag är arbetsmarknaden full av trösklar som 
motverkar och utestänger personer med hörselskada från ett flertal yrken. 
Hindren handlar främst om rädslor och fördomar om vad personer med 
hörselskada kan och inte kan göra. Unga personer som ska ut på arbets-
marknaden får ofta råd att inte ta det yrke de vill eftersom det inte anses 
lämpligt, även om det inte är ett av de yrken som har formella krav på att 
höra på ett visst sätt. Den här typen av skeva uppfattningar måste bort för 
att arbetsmarknaden ska vara inkluderande.

Statistik

Personer med hörselskada har ingen laglig rätt att lära sig svenskt tecken-
språk. Detta trots tydliga anvisningar i språklagen som reglerar teckensprå-
kets ställning i Sverige. Att barn själva inte har rätt att lära sig det språk de 
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behöver är katastrofalt och måste ändras. Flerspråkighet innebär för barn 
och unga med hörselskada att man behärskar svenska och svenskt teck-
enspråk samt i vissa fall ytterligare modersmål. Flerspråkighet ökar delak-
tigheten i samhället genom att en kan växla mellan språken beroende på 
situation. Att ha tillgång till rätt kommunikation vid rätt tillfälle ger bättre 
förutsättningar att känna sig trygg och delaktig. Vi vet att det är avgörande 
att flerspråkighet bäst etableras tidigt i livet. Barns språkutveckling sker 
omedvetet och automatiskt, men ju äldre vi blir desto svårare är det att lära 
sig nya språk. Språkutvecklingen blir bättre och nivån högre om barn lär 
sig teckenspråk i tidig ålder. Därför är det av största vikt att den som vill 
och är i behov av att lära sig svenskt teckenspråk ges den möjligheten redan 
som barn. 

De flesta barn med hörselskada växer upp i familjer som inte kan svenskt 
teckenspråk. Barnens tidiga språkutveckling hänger på att deras föräldrar 
och andra vuxna lär sig teckenspråk och i sin tur lär dem. Föräldrar eller 
andra vårdnadshavare har möjlighet att gå på teckenspråksutbildning för 
vissa föräldrar, TUFF. Det finns dock begränsningar i hur många timmars 
TUFF-utbildning en får tillgång till, vilket vi tycker är mycket problema-
tiskt. Med begränsat antal timmar tvingas man vara taktisk och hushålla 
med sina timmar för att täcka upp för eventuella framtida behov. Priori-
teringen måste istället vara att föräldrarna får de timmarna de behöver för 
att nå en nivå där de kan kommunicera med sina barn och vara ett adekvat 
stöd i barnens egen inlärning. Alla barn har rätt att kommunicera med sina 
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vårdnadshavare och därför måste TUFF få mer pengar så att maxgränsen 
för antal timmar kan tas bort.

Unga Hörselskadade kräver att
alla får rätt att lära sig sitt eget språk
alla som har behov av teckenspråkiga miljöer i 
förskola och skola får det
regler om hur många barn det måste finnas i gruppen 
för att få teckenspråk som hemspråk upphävs
taket för antal timmar i TUFF-utbildningen tas bort.

Demokrati och
delaktighet

Alla barn och unga ska ha möjlighet att på ett hållbart sätt engagera sig i 
frågor de tycker är viktiga. En persons engagemang ska aldrig begränsas på 
grund av bristen på tillgänglighet eller bristen på kunskap. Att få vara del 
av något större och få vara med att påverka stärker en person och bidrar till 
den personliga utvecklingen. Föreningslivet och civilsamhället i stort måste 
ta mer ansvar för likabehandling och inkludering.
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Unga Hörselskadade kräver att
Organisationer och föreningar som får statliga, 
regionala eller kommunala bidrag är tillgängliga och 
öppna för alla.

För att kunna engagera sig behöver samhället bidra med bra förutsättning-
ar och plattformar för organisering. Engagemang i det civila samhället ska 
aldrig begränsas av sociala eller ekonomiska hinder. Därför är det av största 
vikt att det finns hållbara finansieringsmöjligheter för ungdomsorganisa-
tioner. Detta gäller både på lokal och nationell nivå. Som det ser ut idag 
är det unga civilsamhället gravt underfinansierad. Unga Hörselskadade 
stödjer därför LSU:s kampanj “Dubbla stödet” för allas rätt att organisera 
sig hållbart.

Unga Hörselskadade kräver att
Riksdagen ökar statsbidraget till 
ungdomsorganisationer.
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Tillgänglighet
textning

Många barn och unga med hörselskada är i behov av textning. För att 
tillgodose våra behov behöver alla tv-kanaler texta sina program. Vi vill se 
en starkare lagstiftning som gör att alla program, nyheter och barnprogram 
är textade. Textade program ska inte vara en särlösning utan vara integrerat 
från start. Unga Hörselskadade vill se att tillgänglighetsanpassning blir ett 
kriterium för att få sändningstillstånd och det ska inte gå att söka dispens.

Unga Hörselskadade kräver att
alla program på tv och webb-tv ska vara textade.

Kultur
Vi vill kunna ta del av kulturlivet på lika villkor. Att få ta del av kultur ska 
gälla alla oavsett förutsättningar. Även om vi i dag ser att fler teatrar, mu-
seer och utställningar tänker på hörseltillgängligheten, är det fortfarande 
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textning

Kultur

undantag snarare än regel. I stort är det för lite kultur som är anpassad för 
personer med hörselskada eller döva. Andelen biofilmer som är textade 
har ökat och det ser vi som positivt, men det finns fortfarande ett glapp. 
Barnfilmer på bio som är dubbade till talad svenska saknar fortfarande 
undertext och det behöver åtgärdas snarast.

Unga Hörselskadade kräver att
all kultur som är statsfinansierad ska ha visningar 
som tolkas svenskt teckenspråk samt textas
alla biofilmer, även barnfilmer på dubbade på 
svenska, ska textas.

Det behövs satsas mer resurser på att tillhandahålla och utveckla kultur för 
och med unga döva eller unga med hörselskada. Vi har en egen kulturell 
identitet som vi behöver få utveckla. Staten bör sträva efter att mer kultur 
görs på svenskt teckenspråk och i större utsträckning teckenspråkstolka 
föreställningar, utställningar och annan kultur.

Unga Hörselskadade kräver att
staten främjar unga döva och unga med 
hörselskadades kulturella identitet i kulturlivet.
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Teknik och
teknikutveckling

Teknikutvecklingen går ständigt framåt. Men allt för sällan är den nya 
tekniken anpassad för våra hörtekniska hjälpmedel. Det innebär att vi inte 
kan ta del av den senaste tekniken. Utan en kompatibel teknisk utrust-
ning stängs vi ute från kommunikation med andra människor. Vi anser 
att det måste satsas mer på teknik som är anpassade för våra hörtekniska 
hjälpmedel. Det kan vara såväl hörslingor i lokaler som mobiltelefoner och 
TV-högtalarsystem. En inkluderande teknikutveckling gynnar hela samhäl-
let då det ökar möjligheten för fler att ta del av samtal, kultur och gemen-
skapen.

Unga Hörselskadade kräver att
det satsas mer på teknikutveckling som kan 
anpassa hörtekniska hjälpmedel med annan teknisk 
utrustning.

Krissituationer
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Krissituationer
Vi måste bli informerade vid krissituationer. I dag kan vi få VMA, Viktigt 
meddelanden till allmänheten, via sms om något allvarligt händer i vårt 
närområde. Det är jättebra och något vi kämpat för under en längre tid. 
Vi märker dock att SMS-tjänsten inte fungerar optimalt då det dröjer att 
få SMS:et eller att det inte kommer något SMS överhuvudtaget. Tjänsten 
behöver därför utvecklas för att bli mer pålitlig. 

Vid större olyckor, katastrofer och attentat så avbryter Public service sin 
ordinarie sändning för att berätta vad som hänt. När en sådan situation 
uppstår måste all information från start tolkas till svenskt teckenspråk och 
direkttextas. Det är inte acceptabelt att vi hamnar i skuggan när informa-
tion, som kan vara livsavgörande, inte når oss. Det är inte hållbart att vi 
ska vara beroende av att familj, vänner, grannar eller någon annan ska in-
formera oss om en pågående situation. Här behöver Public service se över 
sina rutiner och göra ändringar.

Unga Hörselskadade kräver att
all krisinformation ska tolkas till svenskt teckenspråk 
och direkttextas
SOS Alarms SMS-tjänst ska vara öppen för alla att 
bruka utan registrering.
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byggnader
Offentliga lokaler saknar allt för ofta de egenskapskrav som berör tillgäng-
lighet. Det står i strid mot det som står i Plan- och bygglagen om tillgäng-
lighet och användbarhet. Bristande tillgänglighet är en form av diskrimine-
ring och väldig problematiskt. För att råda bot på problematiken behöver 
berörda tillsynsmyndigheter ta sitt ansvar och inrätta sanktioner när 
regelverken inte efterföljs.

Unga Hörselskadade kräver att
Plan- och bygglagen efterföljs utan undantag så att 
alla nya offentliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Tillgängligheten i bostäder och boendemiljöer behöver förbättras avsevärt. 
Tillgänglighetskrav ska omfatta alla bostäder oavsett storlek eller antal 
våningar. Alla ska ha möjlighet att bo och ha  ett boende som är anpassad 
efter ens behov men även kunna hälsa på hos vänner och familj som bor på 
andra platser. Reglerna i Plan- och bygglagen har tydliga skäl och ingen ska 
stängas ute på grund av bristande tillgänglighet. Nya bostäder måste alltid 
byggas tillgängliga och bostadsbristen är inget acceptabelt argument för att 
skippa bullerregler. 
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byggnader Unga Hörselskadade kräver att
alla nya bostäder som byggs ska 
tillgänglighetsanpassas.

Även skollokaler måste vara tillgänglighetsanpassade. I dag saknar en stor 
del av skolorna i Sverige tillgängliga lokaler för alla som vistas där. Barn 
och unga med hörselskada vittnar om lokaler som saknar hörslinga eller att 
hörslingan inte fungerar. Det försvårar skolgången avsevärt när elever be-
höver anstränga sig för att höra istället för att lyssna. Många skolor brister 
även i sin ljudmiljö och akustik. Vi tycker att alla skolor ska vara hörseltill-
gängliga och tillgängliga överlag.

Unga Hörselskadade kräver att
alla skolor i Sverige ska vara tillgänglighetsanpassade. 

politiskt program_ua2.indd   24 2018-03-28   09:45:02



Självständighet
Hörselvård och

Habilitering
Hörseln kan förändras under uppväxten och därför är det viktigt att ha 
regelbundna kontroller. Det är viktigt att hörselvården följer upp barn och 
ungas behov av stöd och verktyg i vardagen eftersom behoven kan föränd-
ras när nya situationer uppstår. Hörselvården bör därför behålla barn och 
unga i sina register även när de blir äldre. Vi ser allt för ofta personer som 
faller mellan stolarna när de blir vuxna eller när de flyttar för studier. En 
person ska aldrig kunna ses som “färdigbehandlad” eller tillåtas trilla ur 
systemet på grund av bristande samordning och kommunikation. Över-
gångsprocessen mellan barn och vuxen måste gå snabbare och tydligheten 
måste bli bättre.
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Hörselvård och
Habilitering

Unga Hörselskadade kräver att
det genomförs regelbundna hörselkontroller på unga 
under hela uppväxten för att upptäcka hörselskador 
tidigt.
att unga alltid är kvar i registret oavsett livssituation.

Hörselvården behöver också vara samordnad med resurser och kunskap 
som täcker barn och ungas behov. Barn och unga med hörselskada ska ha 
samma förutsättningar att klara av sin utbildning och även för att ha ett 
fungerande socialt liv. I dag brister samordningen mellan landsting och 
kommuner vilket medför att många barn och unga faller mellan stolarna 
när ingen tydligt tar ansvar för anpassningar i skola och på fritiden.

Unga Hörselskadade kräver att
hörselvården samordnas på ett bra och smidigt sätt.

En hörselvård och habilitering med brister orsakar både utanförskap 
för barn och unga med hörselskada och stora ekonomiska kostnader för 
samhället i stort. Hörselvården är skyldiga att erbjuda habilitering, rehabi-
litering och hjälpmedel. Därför måste hörselvården vara snabb, kostnadsfri 
och samma villkor måste gälla oavsett var i landet man befinner sig. Vi vill 
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se en vård som är anpassad för individens utveckling och där behov står 
i centrum. En bra hälsa och en full förståelse för sin hörselskada gör det 
enklare att delta i samhället.

Unga Hörselskadade kräver att
individen står i centrum för vården. 

Hörtekniska
hjälpmedel

Vi vill ha ett tillgängligt samhälle där alla kan delta på lika villkor. För att 
vi ska kunna delta aktivt behöver vi hörtekniska hjälpmedel. Hörslinga 
och högtalarsystem ska vara standard i alla lokaler där människor möts och 
interagerar med varandra. Vid nybygge av offentliga lokaler är det i dag lag 
på att hörslinga ska installeras men det är ändå fortfarande många som inte 
har hörslinga. Vi anser att alla offentliga lokaler ska ha hörslinga, nybyggen 
som äldre lokaler. 

Hörtekniska hjälpmedel ses ofta som en dyr och onödig kostnad istället 
för en investering för en mer tillgänglig miljö. Det ska inte finnas några 
som helst ursäkter för att skolor, offentliga lokaler och andra mötesplatser 

rättssäkerhet
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Hörtekniska
hjälpmedel

utestänger personer på grund av bristande eller icke-befintliga hjälpmedel. 
Men det räcker inte bara med att det finns hörslinga. Allt för ofta kommer 
vi till platser där hörslingan inte fungerar eller där vi behöver påminna om 
att den ska sättas på. Om det finns hörslinga i lokalen så finns det också en 
skyldighet att den fungerar och är igång.

Unga Hörselskadade kräver att
fungerande hörslinga ska vara standard i offentliga 
lokaler.

rättssäkerhet
Beslut om olika former av stödinsatser ska inte kunna ändras i efterhand. 
Barn och unga med hörselskada ska kunna känna trygghet och säkerhet 
när de får beslut om olika insatser. Det finns en princip om “gynnande be-
sluts negativa rättskraft” som innebär att beslut om insatser inte ska ändras 
eller återkallas. Men många kommuner arbetar för att göra undantag eller 
helt kringgå principen. När en person med hörselskada till exempel får 
beslut om teckenspråksundervisning, särskilt boende eller ledsagning ska 
det aldrig gå att lägga in en tidsbegränsning eller ett återkallelseförbehåll. 
Individers mänskliga rättigheter måste alltid väga tyngre än kommuners 
ekonomiska argument. Vi anser att ett beslut som fattats alltid måste gälla 
utan undantag.
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Unga Hörselskadade kräver att
samtliga kommuner följer principen och aldrig 
ändrar eller återkallar ett beslut som är till fördel 
för barn och unga med hörselskada.

Lss
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har stor bety-
delse för många personer med normbrytande funktion. Vi märker att lagen 
har förändrats och urholkats sedan den infördes. En förändrad rättstil-
lämpning och restriktivare bedömningar under en längre tid har gjort att 
de rättigheter och möjligheter LSS en gång gav successivt inskränkts för 
många. När dessa rättigheter urholkas så skickar samhället uttryck om en 
skev människosyn som vi gemensamt måste markera mot. Det ska aldrig 
gå att kompromissa med mänskliga rättigheter, delaktighet och tillgänglig-
het. Urholkningen av rätten att vara en del av samhället och nedmonte-
ringen av LSS måste upphöra omgående.

Unga Hörselskadade kräver att
intentionerna i LSS ska återupprättas
nedmonteringen av LSS måste stoppas.
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Lss

lika villkor
Nyanlända med 

hörselskada och 
nyanlända döva

I många delar av världen är döva och personer med hörselskada förtryckta 
utan möjlighet att vara delaktiga i samhället. Att ha en hörselskada är ofta 
förknippat med stigman. Tillgång till hjälpmedel är begränsad och bris-
tande studiemöjligheter resulterar i sämre språkutveckling. En markant 
hög andel av de som kommer som flyktingar till Sverige är döva eller har 
en hörselskada, många av dem saknar ett språk och kan därför inte berätta 
för svenska myndigheter om varför de bör få stanna i Sverige. Vi anser att 
döva och personer med hörselskada som söker asyl i Sverige måste få rätt 
att lära sig svenskt teckenspråk så att de ska kunna framföra vilka skäl de 
har för att få stanna i Sverige. Det skulle ge dem en chans till en mer rättvis 
prövning av sina asylskäl. Vidare tycker Unga Hörselskadade att utlän-
ningslagen och andra relevanta författningar ska ses över. Många döva och 
personer med hörselskada riskerar att bli isolerade och utsatta för över-

politiskt program_ua2.indd   30 2018-03-28   09:45:02



grepp i sina hemländer på grund av sin funktionsnedsättning och det ska 
vara ett giltigt skäl för att få uppehållstillstånd.

Unga Hörselskadade kräver att
alla nyanlända erbjuds hörselkontroller
alla asylsökande som är döva eller har en hörselskada 
har rätt att lära sig svenskt teckenspråk för att kunna 
förklara sina asylskäl
personer med hörselskada eller döva lättare får up-
pehållstillstånd.

Diskriminering
Många barn och unga med hörselskada utsätts för diskriminering varje 
dag. Det kan vara på skolan, på arbetet, arbetsmarknaden, bostadsmark-
naden eller i sin lokala förening. Det är aldrig moraliskt eller ekonomiskt 
försvarbart att diskriminera barn och unga med hörselskada. Det är en 
stor förlust för hela samhället när en människa inte får ge och ta på samma 
villkor. Här behöver hela samhället arbeta med en attitydförändring.
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Diskriminering

Unga Hörselskadade kräver att
hela samhället blir fritt från diskriminering. 

Diskrimineringslagen måste gälla alla företag. Företag med färre än tio 
arbetstagare måste också omfattas av förbudet mot diskriminering i form 
av bristande tillgänglighet. Vi ser tillgänglighet och delaktighet som en 
mänsklig rättighet som aldrig går att kompromissa bort.

Unga Hörselskadade kräver att
alla företag ska omfattas av diskrimineringslagen och 
undantagen måste rivas upp. 

Vi vet att diskrimineringen i många fall bottnar i något större. Funkofobin 
är väl utbrett i vårt samhälle och tar sig uttryck i fördomar, särbehandling 
och utestängande. Det är mycket allvarligt och måste försvinna med en 
gång. Vi tror att hela samhället behöver arbeta för att motverka funkofobin 
och att det särskilt på statlig nivå merstrukturellt och effektivt arbetas för 
att konventionen för personer med funktionsnedsättning efterföljs.
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Unga Hörselskadade kräver att
funkofobin motarbetas i hela samhället.

Vi ser idag att Sverige på många sätt bryter mot FN:s konvention om rät-
tigheter för personer med funktionsnedsättning. För att bryta den utveck-
lingen och på allvar visa att landet tar våra rättigheter på allvar bör konven-
tionen göras till svensk lag.

Unga Hörselskadade kräver att
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska bli svensk lag.

Fritid
Barn och unga med hörselskada har rätt till en aktiv fritid på lika villkor. 
Det kan vara allt från att idrotta, gå på teater till att vara aktiv i en organi-
sation eller förening. Vi märker dock att det finns strukturer som hindrar 
oss från att vara delaktiga. Kulturlivet, idrottsföreningar och ungdomsor-
ganisationer är inte alltid anpassade för oss. Det är skadligt i längden då en 
aktiv fritid ofta innebär en demokratisk skolning, en utveckling av samhäl-
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staten, kommuner och landsting arbetar med 
villkorade bidrag till föreningar med krav om 
tillgänglighet
barn och unga får rätt till personliga hjälpmedel.

Fritid

let och engagemang. Av artikel 23 och 31 i barnkonventionen framgår det 
att alla barn ska ges lika möjlighet att delta i fritidsverksamhet. 

Det ska vara en rättighet att få tillgång till hjälpmedel vid fritidsaktiviteter. 
Barn och unga måste först och främst få rätt till personliga hjälpmedel som 
de kan använda även utanför skoltid för att kunna vara delaktig i fritidsak-
tiviteter på lika villkor. Vi vet att många föreningar och organisationer har 
svårt att tillhandahålla hjälpmedel eftersom de inte kan bära kostnaderna. 
Vi anser att samhället måste ta ansvar för detta genom att uppmuntra och 
ställa krav på att föreningar är tillgängliga samt informerar om vikten av en 
inkluderande verksamhet.

Unga Hörselskadade kräver att
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Tillgång till tolk är en demokratisk rättighet och en förutsättning för 
allas rätt till en fungerande vardag. Idag råder det dock brist på tolkar 
och landstingens tolkcentraler behöver ofta prioritera uppdragen. Det är 
olyckligt att personer som har rätt till tolk inte kan delta på sina planerade 
aktiviteter på grund av detta. Därför anser vi att tolkcentraler behöver få 
medel att anställa fler tolkar. Vi vill också se ett aktivt kvalitetsarbete med 
tolkutbildningarna på såväl folkhögskolor som universitet så att fler per-
soner finner utbildningen attraktiv. Sveriges regering och riksdag måste 
kunna säkerställa att personer i behov av tolk har möjlighet att ha en 
fungerande vardag där vi till exempel kan gå på möten, uppsöka läkarvård, 
organisera sig som alla andra. Det ska inte spela någon roll var i landet en 
bor, tolktjänsten ska vara kvalitetssäkrad och fungerande i hela landet. För 
att garantera rätten till tolk behöver samhället ta ett samlat ansvar för en 
enhetlig tolktjänst med en samlad huvudman som bär ansvaret för finan-
sieringen.

Unga Hörselskadade kräver att
alla som behöver tolk får det utan undantag
rätten till tolk ska vara lika i hela landet
staten tar ett samlat ansvar för en enhetlig tolktjänst.

Rätten till tolk
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På arbetsplatser är det idag arbetsgivarens ansvar att det finns tolkning som 
fungerar. De pengar för arbetslivstolkning som finns att få från arbetsför-
medlingen är otillräckliga. För små och medelstora företag kan det därför 
bli kostsamt att anställa en person som har rätt till teckenspråkstolkning. 
För att förbättra villkoren på arbetsmarknaden behöver tolk i arbetslivet 
bäras av staten och inte arbetsgivaren. Det ska inte kosta att anställa en 
person som är i behov av tolk. 

Rätten till tolk

Unga Hörselskadade kräver att
tolk i arbetslivet finansieras av staten och inte 
arbetsgivaren
kostnadstaket för arbetslivstolkning tas bort.
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