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Unga Hörselskadades svar på ”Bättre skydd mot
diskriminering” SOU 2016:87.
Unga Hörselskadade är en organisation av och för barn och unga med hörselskada. Vi arbetar för
ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och får
möjlighet att utvecklas på lika villkor. Vi erbjuder mötesplatser och lägerverksamhet där barn och
unga med hörselskada kan träffa andra i samma situation. Genom vårt påverkansarbete jobbar vi
också med kunskapsspridning.
Vår målgrupp är väldigt heterogen. Målgruppen befinner sig på ett brett spann där
hörselskadorna varierar stort och så även behoven av anpassningar och lösningar. Hörselskadan
är inte heller det enda som definierar den här gruppen utan många andra faktorer påverkar också.
Betänkandet av Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering täcker in många
viktiga faktorer. Vi ställer oss bakom många förslag och stora ändringar som vi tror kommer
gynna vår målgrupp i längden. Dock är det anmärkningsvärt att utredningen vare sig nämner
ordet hörselskada eller hörselnedsättning i utredningen. Vi saknar även flera perspektiv om vår
målgrupp. Utredningen tar till exempel varken upp diskriminering vad gäller saknaden av
tillgängliga medier eller vad som gäller vid en krissituation.

Förslag om att det ska inrättas en diskrimineringsnämnd
Vi delar uppfattningen om att många drar sig från att processa i domstol. Risken att själv behöva
stå för rättegångskostnaderna gör att många avstår. Det är väldigt problematiskt då en person inte
får möjlighet att få upprättelse. Därför stödjer vi förslaget om att det inrättas en
diskrimineringsnämnd. Vi hoppas att beslutsfattare beviljar förslaget i sin helhet med ett nytt
beslutsorgan i en särskild myndighet.

Ansvaret för att motverka diskriminering i
skollagsreglerad verksamhet
Att ha ett samlat ansvar för att motverka kränkningar i skolan är rätt väg att gå. Vi tror också att
det gynnar barnets bästa om diskriminering i skollagsreglerad verksamhet flyttas från DO till
Skolinspektionen. Förslaget innebär troligen ett mer överskådligt och lättbegripligt system som är
enklare att förstå. Dock behöver Skolinspektionen snabbt täppa till alla luckor som uppstår vid en
flytt. Kompetenshöjande insatser behöver sättas in direkt. Det får inte uppstå en längre period av
ovisshet där Skolinspektionen saknar handlingskraft.

Bristande tillgänglighet i lokaler
Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering som grundar sig i vår lagstiftning. Lagen
säger bland annat att alla nya offentliga lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade men gång på
gång märker vi att lagen inte efterföljs. Vad det beror på vet vi inte men vi kan konstatera att det
är djupt problematiskt och anmärkningsvärt. Här menar vi att berörda tillsynsmyndigheter
behöver se över sina rutiner och inrätta någon form av sanktion när regelverket inte efterföljs.

Utreda ”vardagshändelser”
Unga Hörselskadade menar att så kallade ”vardagshändelser” behöver utredas i högre grad. Unga
personer med hörselskada har i dag svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vid arbetsintervjuer
eller liknande händer det att arbetsgivaren inte hänsyn till meriter och kompetens utan riktar
fokus på själva hörselskadan. Här sker diskrimineringen ibland direkt och i vissa fall indirekt.
Anledningen till varför sådana händelser inte utreds är på grund av bevisbördan. Det är en ord
mot ord-situation. Eftersom diskriminering oftast sker i så kallade ”vardagshändelser” menar vi
att det är något som bör prioriteras. Utredningen slår fast att det är vanligt att personer med olika
typer av funktionsnedsättningar drabbas av denna form av diskriminering. Här menar vi att
bevisbörderegelns utformning behöver ses över.
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