
HÖR DU MIG?
I Sverige så finns det runt 8 000 – 10 000 människor som lider av en grov 
hörselskada och ca 10% av befolkningen har någon typ av hörselproblem. I  
filmen intervjuas Paulina och Mona som berättar om sina upplevelser av att 
leva som döv i Sverige idag. De diskuterar bland annat dövas ställning som 
språkminoritet, hur vi kommunicerar med varandra i vardagen och teknikens 
pågående utveckling.
 
DISKUSSIONSFRÅGOR:
1. Vad tänker du när du ser filmen? Vad har filmen med mänskliga rättigheter att 
göra?

2. Lärde filmen dig något du inte visste innan? Känner du någon som har en 
hörselskada eller är döv? Tror du många med hörselnedsättningar har upplevt 
liknande saker som Paulina och Mona? Har du tidigare refekterat över hur 
tillgängligheten ser ut i vårt samhälle?

3. Det är en mänsklig rättighet för döva och hörselskadade att få utbildning på de 
mest ändamålsenliga språken för kommunikation. Dessutom har döva, hörsel- 
skadade och barn med teckenspråkiga anhöriga laglig rätt att få lära sig svenskt 
teckenspråk. Men i dagens utbildningssystem är det ofta svårt för barn att få 
tillgång till teckenspråk. Inte sällan är elevantalet för lågt, eller så saknas det 
lärare i teckenspråk. Vad tänker du när du hör det här? Vems ansvar är det att 
döva och hörselskadade ska få den utbildning de har rätt till? Är det staten, den 
aktuella kommunen eller den berörda familjen som ska se till att kvalitetssäkrad 
utbildning nns på plats? Vad tycker du?

4. Upplever du att döva och hörselskadade diskrimineras i samhället idag? Har 
det gjorts några framsteg när det kommer till den generella synen på döva och 
hörselskadade? Hur då? På vilka sätt tror du att det skiljer sig åt att leva som döv 
eller hörselskadad idag jämfört med för 50 år sedan?

5. Är det viktigt att stater värnar om minoritetsgruppers språk och rättigheter? 
Varför/varför inte?

6. Kan du komma på andra grupper i samhället som diskrimineras på grund av 
bristande tillgänglighet? I sådana fall, vilka då?

7. Svenskt teckenspråk är jämställt med de övriga fem erkända nationella 
mino- ritetsspråken i Sverige (som är nska, meänkieli, jiddisch, samiska och 
romani). Tycker du, som Paulina föreslår, att tolkar ska nnas anställda vid 
sjuk- hus och akutmottagningar? Kan du komma på er sätt där döva och hörsel- 
skadade diskrimineras av att tolkar inte finns tillgängliga när de behövs?

8. Hur tror du att förutsättningarna ser ut för döva och hörselskadade i olika delar 
av världen? Lever en på samma sätt i exempelvis Kina, USA eller Iran?
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