Styrka rettigheter for barn med CI
De fleste barn som blir født døve i dag har mulighet til å få operert et Cochlea implantat (CI).
Dette gir dem mulighet til å høre og tale.
Tall fra Rikshospitalet viser at den største gruppen med CI-opererte barn velger talespråk
som førstespråk. 66 % går i ordinær skole/barnehage, 50 % av foreldrene og 44 % av
opplæringspersonalet bruker utelukkende talespråk.
Samlet sett kjennetegnes situasjonen ved at langt de fleste barna i all hovedsak befinner seg
i en talespråklig hverdag så vel hjemme som i skole/barnehage.
HLF er svært bekymret for at barn med CI ikke får oppfylt sine rettigheter etter paragraf 5.1 i
opplæringsloven, og dermed ikke får den nødvendige språkopplæringen og tilretteleggingen.
Vår bekymring underbygges av Riksrevisjonen sin rapport om spesialundervisning i
grunnskolen fra mars 2011. Undersøkelsen viser blant annet betydelige svakheter i
kommunenes saksbehandling ved vurdering av behovet for spesialundervisning og ved
tildeling, planlegging og oppfølging av spesialundervisningen.
Barn som får operert CI, og velger tegnspråk som førstespråk, har en sterk rettighet i
paragraf 2.6 i opplæringsloven. Barn med CI som velger talespråk som førstespråk har
fortsatt ikke denne lovmessige likestillingen.
I forbindelse med behandlingen av Meld St 18 (2010-2011) Læring og fellesskap så sluttet
Høyre, FrP, Venstre og KrF seg til forslag fra HLF, og kom med følgende merknad; «Stortinget
ber regjeringen utarbeide en ny lovparagraf i opplæringsloven som gir CI-opererte rett til
også å velge forsterket talespråkopplæring».
I merknaden ble det argumentert for at det medisinske tilbudet var på plass, men ikke den
pedagogiske plattformen. Videre ble det vektlagt at retten til ekstra språkopplæring må
gjøres nøytral i forhold til valg av tegn eller tale som førstespråk, og at foreldrenes valg av
førstespråk for barnet må respekteres. Man mente videre at en lovmessig likestilling av rett
til ekstra opplæring basert på tegnspråk eller talespråk er viktig for at CI-opererte skal få
mulighet til å utnytte de nye høre- og talemuligheter CI-teknologien gir.
HLF krever at regjeringen endrer lovverket, og følger opp sin lovnad, slik at barn med CI
som velger talespråk får en forsterket rett når det gjelder språkopplæring!

