”Kunskap gör livet lättare
för oss hörselskadade”
Text: Birgitta Kronberg

Foto: Birgitta Kronberg

Gunhild Lindström deltog första gången i Svenska
hörselförbundet rf:s förbundskongress. Hon är hörselskadad och en aktiv medlem i Svenska hörselskadade i Åboland rf. Gunhild är en stor pådrivare
inom sin hemkommun och hon har gjort mycket
för hörselskadades bästa. Några månader efter kongressen ställde Vi hörs redaktion några frågor till
Gunhild.
Gav förbundskongressen dig någon ny insikt eller
kunskap om inte, vilken typ av kunskap skulle du
behöva eller önska få?

Gunhild ansåg att kongressen var ett trevligt
avbrott i vardagen.

Under kongressen ﬁck jag mycket kunskap om förbundet. Verksamheten är verkligt mångsidig. Kongressdagarna var givande och jag lärde mig mycket
nytt. Själva kongressförhandlingarna sköttes proffsigt och alla punkter gicks noggrant igenom. Det
var passligt med program under dagarna men också
ﬁn underhållning och trivsam samvaro.

Har föreningen eller förbundet fått dig att puffa på
dina vänner som hör dåligt att göra något åt sin
situation?
Om man som medlem märker att någon inte hör
riktigt bra borde man alltid uppmana personen att
söka hjälp. Som hörselskadad kan man berätta om
tillvägagångssättet för att på så sätt få personen att
komma igång. Personen får insikt och kunskap som
därefter leder till handling i och med att hon eller
han söker hjälp för sin försämrade hörsel.

Vilken eller vilka nya insikter har medlemskapet i
föreningen och förbundet gett dig?
Jag ﬁck under kongressen insikt i och uppskattar
att förbundet ställer sig positivt till samarbetet med
andra organisationer. Förbundet är lyhörd för nya
behov, ett förbund ska våga se framåt.

På vilket sätt tycker du att föreningen eller förbundet kan eller borde hjälpa hörselskadade?

För att göra hörselfrågorna mera kända borde föreningarna idka samarbeta med andra föreningar
inom sina verksamhetsområden. Då menar jag inte
enbart med hörselföreningar utan med andra föreningar som genom ett samarbete får upplysning om
hörselskadades behov.

Genom att yrka på hörselslinga till olika samlingssalar kan både förbundet och föreningarna men
också alla medlemmar hjälpa hörselskadade som
deltar i olika evenemang, möten och träffar. Själv
känner jag till några samlingssalar där de som ansvarar för lokaliteterna blivit uppmanade att förbättra hörbarheten. Ett exempel är en pensionärsförening som sammankommer i en lokal där det var
dålig hörbarhet. Föreningen önskade att träffarna
skall vara tillgängliga också för hörselskadade och
kontaktade den ansvariga för lokalen. Tillsammans
ﬁck man därefter ett lyckat resultat. Hörbarheten
förbättrades för alla, både med hörselslinga för alla
med hörapparat men också med en vanlig ljudanläggning för alla utan hörapparat.

Har föreningen eller förbundet på något sätt fått
dig att ”göra slag i saken” angående din hörsel.
All kunskap som både förbundet och föreningen/
föreningarna förmedlar gör livet lättare för oss hörselskadade. Framför allt all upplysning om vilka
hörhjälpmedel det ﬁnns och vilka nyheter som
kommit ut på marknaden. Vi blir medvetna om vad
det ﬁnns och vet vad vi skall fråga efter.
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Som medlem kan vi också hjälpa våra dåligt hörande vänner och bekanta genom att ta dem med på
en månadsträff eller någon annan begivenhet som
föreningen arrangerar. Genom att delta en eller två
gånger så märker vännen att det här var intressant
och skriver in sig som medlem. Inom föreningen
märker man att det ﬁnns många med liknande problem som stärker en själv. Som medlem får man
också nyttig information både från föreningen och
från förbundet.

Jag är tacksam för att min förening i Åboland
puffade i mig och bad mig komma med till förbundskongressen. Det var både intressant, lärorikt
och givande att delta. n
ANNONS

Optisk specialaffär

Har du några önskemål riktat till
föreningen eller förbundet?
En önskan som jag har är att vårt osynliga handikapp skall bli mera känt. Det behövs mycket information och kunskap. Förbundet och föreningarna
borde bidra med sin kunskap till studeranden i olika
läroinrättningar. Hur mycket tas hörselfrågor upp
på läroplaner idag?

Torggatan 9 Tel. 018-19 226 Mariehamn

Plock ur deltagarnas respons
från kongressdagarna 2013
Vad gillade du bäst under kongressdagarna?

Vad gillade du inte under kongressdagarna?

- att träffa andra hörselskadade i samma
situation från olika håll i Svenskﬁnland

- diskussioner som drog lite väl långt ut

- stämningen och gemenskapen med andra,
att man får skratta

- kanske lite för tajt program

- saknade någon utställare från Phonak
- kongressalen var en aning trång

- trevlig och duktig personal på förbundet

- någon exkursion utanför hotellet
hade varit trevligt

- bra ordförande, 10+ för genomförandet av
möteshandlingarna

- ont i fötterna och sömnbristen

- uppläggningen med föreläsningar och
pauser är ungefär det man orkar med
- bra att allt ordnas på samma ställe

Inför kongressen 2016

- att kongressen samlar ett så brett åldersspektra

- samma koncept, att det är lika lyckat

- bra och intressanta föreläsningar

- ﬂera ungdomar

- logon – bra och tydligt bildspråk

- berätta mer om vad förbundet
gjort under de tre åren

- kongessmiddagen, både ﬁn och bra stämning

- samma mötesordförande. Han var bra

- teatern

- bättre förhandspresentation av kandidaterna

- teknik och textning

- instifta en utmärkelsetyp ”bästa ljudmiljö”
- mera upplysning om nyheter
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