Landsmøteresolusjoner fra HLF
På Hørselshemmedes Landsforbunds landsmøte 17.-19. juni 2022 i Bodø ble følgende
resolusjoner vedtatt:
1. En universelt utformet nærskole - veikart skole
2. Hørselsplan nå!
3. CRPD inn i menneskerettsloven nå!

Resolusjon 1: En universelt utformet nærskole - veikart
skole
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er Norges største organisasjon for mennesker
med funksjonsnedsettelser med 65 000 medlemmer. En million nordmenn har
hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes
livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger. Noen har behov for
omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å
mestre hverdagen. Stadig flere rammes av hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke
sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv.
Hørselshemmede barn og unge må få like muligheter som andre til å gå på sin nærskole
med de samme forutsetninger for læring og sosial deltakelse. For å kunne nå et mål om
likeverdighet må skolene være universelt utformet, noe de ikke er i dag. Det som er viktig for
hørselshemmede barn og unge når det gjelder læring og sosiale relasjoner er gode lyd- og
lysforhold, klassestørrelse, lærerens kompetanse og holdning, teknisk og fysisk
tilrettelegging og fysiske og psykososiale forhold.
Veikart for universelt utformet nærskole 2020-2030 er en plan for å oppgradere skolebygg og
uteområder, som vil sikre at alle barn skal kunne gå på sin nærskole innen 20301.
Veikartet vil gi samfunnsøkonomisk gevinst og være av uvurderlig verdi for den enkeltes elev
mulighet for inkludering og deltagelse i utdannelse og senere arbeidsliv.
HLF er fornøyd med at Regjeringen i Hurdalsplattformen sier den vil jobbe for et universelt
utformet Norge og gjennomføre veikartet. Skal det realiseres må det settes av midler nå.
Dette er viktig for å sikre hørselshemmede barn og unge like muligheter som andre uten slike
utfordringer like læringsbetingelser og deltakelse på sin nærskole.
HLF krever at Regjeringen realiserer Veikart for universell utforming av nærskolen
2020-2030 og setter av 400 mill. øremerkede kroner i 2023, og deretter 200 mill. kroner
årlig frem til 2030.

Resolusjon 2: Hørselsplan nå!
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med
funksjonsnedsettelser med 65 000 medlemmer. HLF arbeider for hørselshemmedes
livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger. Noen har behov for
omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å
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mestre hverdagen. Stadig flere rammes av hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke
sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv.
En million nordmenn har hørselsutfordringer. Offentlige rapporter viser at det er tilfeldig om
personer med hørselsutfordringer får den oppfølgingen de trenger. Er det hjelp å få er
kvaliteten varierende. Lover og retningslinjer tolkes og følges ulikt og du kan risikere å vente
opp mot ett år for å komme til øre-nese-halsspesialist for vurdering og oppfølging.
Kunnskapen om hørselsutfordringer er lav, det er få lærings- og mestringstilbud og
informasjon og veiledningsmateriale er lite tilgjengelig. Det er gjennomgående at
nærpersoner/pårørende ikke involveres i behandlings- og rehabiliteringsforløp til personer
med hørselsutfordringer. Sånn skal det ikke være.
Dagens regjeringspartier AP og SP, sammen med SV, MDG og Rødt, fremmet i februar 2021
et representantforslag for Stortinget om å utarbeide en nasjonal hørselsplan. HLF ber
regjeringen følge opp disse løftene som ble gitt i Stortingets debatt og fremme en
hørselsplan i tråd med representantforslaget og anbefalingene i Helsedirektoratets utredning
av tilbud til hørselshemmede. Sistnevnte tydeliggjør dagens utfordringsbilde og fremtidens
behov.
HLF krever at regjeringen prioritere arbeidet med å etablere et godt tjenestetilbud til
hørselshemmede og utarbeide en helhetlig plan for hørselsfeltet. Vi trenger en
hørselsplan.

Resolusjon 3: CRPD inn i menneskerettsloven nå!
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med
funksjonsnedsettelser med 65 000 medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som
påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i
alle livets sammenhenger. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger
tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av
hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv.
En juridisk rapport2 viser at norsk lov ikke beskytter hørselshemmede mot diskriminering og
at hørselshemmede utsettes for systematisk diskriminering på alle samfunnsområder. Norge
ivaretar heller ikke hørselshemmedes menneskerettigheter og lik rett til deltakelse.
HLF har gjennom mange år kjent til at hørselshemmede erfarer diskriminering uavhengig av
alder. Hørselshemmede barn får ikke tilretteleggingen de har rett på, arbeidstakere sliter
med å stå i arbeid og det er ikke krav til teksting på alle medieplattformer. Dette er ikke godt
nok.
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble
ratifisert av Norge i 2013, men er ikke tatt inn i norsk lov på lik linje med de andre
menneskerettighetskonvensjonene. Regjeringen har i Hurdalsplattformen påpekt at CRPD
skal inn i norsk lov, men ingenting har skjedd.
HLF krever at CRPD må inn i menneskerettsloven nå!

2

Nordhus og Aarø (2021): https://www.hlf.no/globalassets/bilder/diskrimineringsrapport2021/diskrimineringsrapport2021.pdf

