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Forslag
Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd/de nordiske regjeringene
å sikre mobilitet blant hørselshemmede elever og studenter i Norden ved
bedre hørselsteknisk tilrettelegging i skolene og på universitetene samt fjerne barrierer i eksisterende skolebygg, parallelt med at nye skoler må være
universelt utformet.
å å sikre at alle som arbeider innen helsetjenesten i Norden skal forstå hørselshemming og skal kunne kommunisere godt med hørselshemmede
Bakgrunn
Kommunikasjon er viktig for mennesket. Vi trenger informasjon om alt som et moderne liv krever, og vi må kommunisere for å fungere sosialt.
Lik tilgang til offentlig utdanning og velferd er grunnleggende for den nordiske modellen. De nordiske velferdssystemene møter mange av de samme utfordringene, og
vi bør utnytte mulighetene for å lære av hverandre og utjevne ulikheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering.
Rundt 14,5 prosent (fire millioner mennesker) av Nordens befolkning har en betydelig
hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Gruppen hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes
av hørselsnedsettelse. Hørselsrelaterte lidelser er en hurtig voksende folkehelseutfordring, og problemet vil intensiveres med en aldrende demografi.
Utdanningsløb
Barn og unge med hørselsnedsettelse har ofte dårligere forutsetninger for deltagelse
i utdanningsløb. Det er en utfordring for hele Norden å kunne skape like levekår og gi
alle barn lik mulighet til å kommunikere uavhengig av funksjonsevne. Derfor mener
den sosialdemokratiske gruppen, at barn og unge mennesker i utdanningsløp må få
bedre hørselsteknisk tilrettelegging i skolene og på universitetene for blant annet å
øke studentmobiliteten i Norden. Dette innebærer lydutjevningssanlegg, mikrofoner,
teleslynge og skrivetolkning. Det må tas et nordisk initiativ for å fjerne barrierer i ek-
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sisterende skolebygg, parallelt med at nye skoler må være universelt utformet. Det
norske initiativet ”Veikart for et universelt utformet nærskole 2030”, bør gjennomføres i alle nordiske land. Alle skoler må kartlegges og utbedring av feil må følges opp
på alle eksisterende skoler.
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