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Jäsenehdotus yhdenvertaisista koulutus- ja hyvinvointipalveluista
Pohjolan kuulovammaisille
Ehdotus
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle / Pohjoismaiden hallituksille,
että varmistetaan liikkuvuus kuulovammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden
keskuudessa parantamalla koulujen ja yliopistojen kuuloteknisiä järjestelmiä
sekä poistamalla nykyisten koulurakennusten esteitä ja suunnittelemalla uudet koulurakennukset esteettömiksi.
että varmistetaan, että kaikki Pohjoismaiden terveydenhuollossa työskentelevät ymmärtävät kuulovammaisten aseman ja pystyvät kommunikoimaan
kuulovammaisten kanssa.
Taustaa
Viestintä on ihmiselle tärkeä asia. Elämä modernissa yhteiskunnassa edellyttää tietoa ja meidän on pystyttävä kommunikoimaan voidaksemme toimia sosiaalisessa
kontekstissa.
Julkisen koulutuksen ja hyvinvoinnin yhdenvertainen saatavuus on yksi pohjoismaisen mallin peruspilareista. Pohjoismaiden hyvinvointijärjestelmillä on monia yhteisiä
haasteita, ja meidän tulee hyödyntää mahdollisuutta oppia toisiltamme, tasata eriarvoisuutta, edistää tasa-arvoa ja torjua syrjintää.
Noin 14,5 prosentilla (neljä miljoonaa) Pohjolan asukkaista on huomattava arkea
haittaava kuulovamma, joka voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämiseen. Kuulovammaisten ryhmä on monimuotoinen ja heidän määränsä kasvaa koko ajan. Kuuloon liittyvät ongelmat ovat nopeasti
kasvava kansanterveysongelma, joka lisääntyy ikääntyvän väestönosuuden kasvaessa.
Koulutus
Kuulovammaisten lasten ja nuorten on usein muita vaikeampi osallistua opetukseen.
Yhdenvertaisten elinolosuhteiden ja viestintämahdollisuuksien tarjoaminen kaikille
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lapsille toimintakyvystä riippumatta on koko Pohjolalle yhteinen haaste. Sosiaalidemokraattisen ryhmän mielestä on sen vuoksi tärkeää, että lapsille ja nuorille taataan
kouluissa ja yliopistoissa paremmat kuulotekniset järjestelmät, mikä parantaa myös
opiskelijoiden liikkuvuutta Pohjoismaissa. Järjestelmillä tarkoitetaan äänentasauslaitteita, mikrofoneja, induktiosilmukoita ja kirjoitustulkkausta. On syytä tehdä pohjoismainen aloite nykyisten koulurakennusten esteiden poistamisesta sekä uusien
koulurakennusten esteettömästä suunnittelusta. Norjalainen hanke Veikart for et
universelt utformet nærskole 2030 (”Esteettömästi suunnitellun lähikoulun tiekartta
2030”) tulisi toteuttaa kaikissa Pohjoismaissa. Kaikkien koulujen tilanne tulee kartoittaa ja nykyisissä kouluissa havaitut puutteet korjata.
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