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Lokal verksamhet främjar välfärd
Hörselfrågor berör över 40 000 finlandssvenskar. Lokala hörselföreningars verksamhet har
stor betydelse för kommuninvånarnas välfärd. Föreningarna sprider information och
kunskap både genom föreläsningar och individuella möten. Föreningarna ger råd och
kunskap i att sköta och använda hörhjälpmedel och förebygger isolering bland
hörselskadade. Svenska hörselförbundet rf uppmanar kommande kommunalinvalda att
aktivt ekonomiskt stöda lokala verksamheten som hörselföreningarna driver.
God ljudmiljö
Bra ljudmiljö och bra akustik är en förutsättning för inlärning. Det handlar om att minska
på bakgrundsljudet och att åtgärda akustiken så att ljudet inte studsar fram och tillbaka
mellan tak och väggar. Bra ljudmiljö och bra akustik främjar inlärningen och
koncentrationen. Förebygger också bullerskador hos ungdomar. Svenska hörselförbundet
rf kräver att kommunen sätter bra ljudmiljö i främsta fokus när kommunen diskuterar och
omorganiserar skolstrukturen, dvs minska/eliminera bakgrundsljud som kan vara allt från
brus till buller från fläktar, projektorer, ventilation till prat i rummet eller korridoren. Det
får inte vara för stora grupper.
Det svenska språket
Att få information på det egna modersmålet är av stor betydelse när man har en
hörselnedsättning. Redan en liten hörselskada påverkar taluppfattningen och tolkning av ljud,
vilket leder till större svårighet att förstå andra språk, utöver det egna modersmålet. Svenska
hörselförbundet rf poängterar att den svenskspråkiga hörselvården måste bibehållas och
medborgarna bör i alla situationer garanteras rätt till vård på svenska i specialvårdsdistrikten
och i landskapen. Vård på svenska skall vara en subjektiv rättighet.
Hörs vi i politiken?
Tillgängligheten i fullmäktigesalar skall ses över. Alla skall ha möjlighet att ställa upp i valet, bli
valda och höra vad som sägs på mötena. Partierna skall även själva ta hänsyn till att väljarna
hör på valvakor och seminarier. Alla skall kunna vara delaktiga i politiken. Svenska
hörselförbundet rf uppmanar arrangörer att evenemang som riktar sig till allmänheten ska
ordnas i lokaler med god ljudmiljö och som är tillgängliga med hjälp av induktionsslingor och
skrivtolkning.
Till kandidaterna
- Reflektera gärna över hur du tror att samhället fungerar för personer med nedsatt hörsel.
Tänk på dina nära och bekanta du har säkert någon som ofta frågar upp ”vad sa du”?
- Vad kommer du att göra för att förbättra hörbarheten i din kommun?
- Vad kommer du att göra för att förbättra situationen för hörselskadade i din kommun:
ekonomiskt stöd till lokalföreningar, jobba för att skoleleverna har en bra ljudmiljö att
dagligen vistas i?
- Vilka funktionshinderfrågor driver du och hur tycker du att samhället fungerar för personer
med funktionsnedsättning idag?
- Vad kan vi göra för att bevara en bra kvalitet på svenska inom vården, utbildning och i
samhället överlag?
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