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Unga Hörselskadades svar på ”Barnkonventionen till
svensk lag” SOU 2016:19.
Unga Hörselskadade är en organisation av och för barn och unga med hörselskada. Vi erbjuder
mötesplatser för att träffa andra i samma situation och vi är en organisation många barn och unga
med hörselskada växer in i och har som arena för sin personliga och demokratiska utveckling. Vi
jobbar också med kunskapsspridning och påverkansarbete.
Vår målgrupp, barn och unga med hörselskada, 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.
I vårt remissvar kommer vi lyfta de förslag i utredningen som handlar om att stärka unga med
funktionsvariationers rättigheter i olika processer och sammanhang, då det är inom detta område
vår expertis finns.
Att göra Barnkonventionen till lag är ett oerhört viktigt verktyg för att säkerställa barn och ungas
rättigheter, detta är Unga Hörselskadade odelat positiva till. Men Barnkonventionen är inte
heltäckande; det finns luckor i den som riskerar att barn och unga med normbrytande funktion
kan komma i kläm. Att stärka ungas chans att vara med och påverka sin egen vardag är viktigt för
upprätthållandet och utvecklingen av demokratin och ungas engagemang, men det är också
viktigt att samhället tar ansvar för att alla barn och unga faktiskt ges förutsättningar för att göra
det.

Därför är vi väldigt positiva till de förslag som tas upp i utredningen, särskilt ändringen i lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det kommer innebära att fler
unga har lagstadgad rätt att få och tillgodogöra sig information för att i nästa steg kunna bilda sig
en åsikt och uttrycka den i processer kring LSS. Vi anser dock att det är miss att inte likande
formuleringar angående försäkran om barnets förståelse tas med i andra lagändringsförslag. Det
bör alltid förekomma ett lagstadgat krav om att barn ska ges förståelse när barn ges inflytande.
En återkommande formulering som vi ställer oss frågande till är ”Barnets åsikter ska tillmätas
betydelse i förhållande i förhållande till barnets ålder och mognad”. Det är rimligt med den typen
av formulering för att inte lägga för stort ansvar på barnet, men det är också problematiskt när
det inte framgår hur och av vem detta avgörs. Därför vill vi skicka med en uppmaning om att
förtydliga detta så att alla barn får samma möjligheter att göra sin röst hörd.
Avslutningsvis ställer vi oss positiva till förslagen om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291) som presenteras i avsnitt 10.3. Det är viktigt att det fastställs att även barn med en
normbrytande funktion ska få tillgång till de tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för att
barnet i fråga ska kunna uttrycka sina åsikter i processen. Genom detta ställs ytterligare krav på
samhället att ett barn som använder sig av hörtekniska hjälpmedel ska ha rätt att få den
utrustningen som hen behöver.
I samma avsnitt lyfts också att barn som inte talar majoritetsspråk ska få reella möjligheter att
uttrycka sin åsikt. Vi anser att det är viktigt att det också tydliggöras att denna rättighet även gäller
för barn som använder teckenspråk. Behoven och rättigheterna för barn som talar teckenspråk
förbises i många sammanhang och vår bedömning är att detta i viss mån skulle motverkas genom
en tydligare lagstadgad rätt.
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