Hörselskadade barn diskrimineras i Bolivia
Trots att utbildning är en grundläggande rättighet som finns med i FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter, i barnkonventionen och i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning samt i Bolivias nationella lagstiftning är det många hörselskadade
barn i Bolivia som inte får gå i skola. Fördomar om hörselskadade barn, samt brist på
kunskap och kompetent personal bidrar till att barn med hörselskador diskrimineras i
skolorna. Den bolivianska staten har tagit till många åtgärder för att förbättra situationen för
hörselskadade och andra barn med funktionsnedsättningar, men åtgärderna har inte varit
tillräckliga. Kunskapen om hörselskador, vad hörselskador beror på och vilka behov en
hörselskadad har, är fortfarande låg bland både skolor, vårdpersonal och politiker. Också
många föräldrar har just ingen kunskap om hörselskador och många känner skam över sina
barn.
Skolgång för alla genom lärarutbildning, föräldrastöd och påverkansarbete
Svenska hörselförbundet rf och den bolivianska föräldraorganisationen för hörselskadade
barn APANH har tillsammans startat ett treårigt projekt för att stärka hörselskadade barns
rätt till utbildning i staden Cochabamba. Projektet finansieras genom finska Utrikesministeriet och frivilliga donationer.
Projektet:


Ger lärare till hörselskadade barn utbildning om hörselskador och hur man ska
undervisa en hörselskadad elev. Ofta kan det vara frågan om enkla åtgärder, som
att tala vänd mot eleven, upprepa frågor och svar, samt att använda visuella stöd.
Ökad kunskap om hörselskador inom skolan minskar på fördomar och
diskriminering och gör att lärare bättre kan bemöta de hörselskadade barnens
behov.



Förbättrar ljudmiljön och akustiken i skolor med hörselskadade elever. En god
ljudmiljö hjälper alla att höra bättre, men för en hörselskadad elev är det A och O.
En bra ljudmiljö gör det lättare att koncentrera sig och följa med undervisningen.



Ger föräldrar till hörselskadade barn information om barnets behov och
utveckling och vilka rättigheter barnet har. Familjerna får också individuell
handledning och stöd. Ökad kunskap och mera stöd hjälper föräldrarna att se sina
barns möjligheter och hur de kan förverkliga dem.



Sprider information om hörselskador till allmänheten. Projektet arbetar också
med att påverka politiker och myndigheter för att de ska förbättra situationen för
hörselskadade och andra personer med funktionsnedsättning.

Bolivia i ett nötskal:


Bolivia har ungefär 10 miljoner invånare.



Bolivia gränsar till Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay och Peru. Vid gränsen till
Peru ligger Titicacasjön som är världens högst belägna sjö.



Landet har 37 officiella språk: Quechua, Aymara och Guaraní är de största.



Bolivia har länge varit ett av Latinamerikas fattigaste länder, men landet är rikt på
naturresurser. Sedan 1980-talet har landet genomfört omfattande
samhällsreformer för att komma till rätta med de sociala och ekonomiska
problemen, men statlig utförsäljning av bland annat vattenleveranser har ibland
orsakat våldsamma oroligheter.



Ursprungsbefolkningen hade länge en dålig ställning, men deras situation har
förbättrats märkbart sedan 2007.

