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Hårda krav mot myndigheterna 

LEDAREN: 

Sveriges döva har hållit sin första riks
dag. Cirka l.200 av förbundets medlem
mar hade infu nnit sig i riksdagshusct. En 
skarp kritik har riktats mot sam häll e och 
myndighel er. 

• 
Vid en presskonfcrens som föregick riks

dagen redogjorde~ från förbundshå ll för 
en rad missförhållanden som man ansåg 
va ra hög tid att råda bol för. Framförallt 
pekade man på skolöverstyrelsens egen
domliga uppfattning , som strider mot de 
dövas krav , om alt sko lund erv isnin gen av 
barndomsdöv a och gravt hörselsk adade 
skall ske genom alt läsa pti läpparna. Den 
moderna forskningen har ju visat all hälf
ten av de döva inte har några hörs elr ester 
kvar och det hävdades frå n förbundshåll 
att Sö :s 11ppfatt11ing bygger på en före
ställning och är mycket gamma l. Den här
rör sedan minst 20 år ti llbaka. 

• 
Presskonforensen gav mycket av värde 

och de närv-drande prcssmiinncn visade 
också ett synnr.1·ligen stort intresse för de 
dövas olika1·tadc pro blem. För många blev 
det också en helt 11y syn på dövproblema
tiken. Frågorna frå n Lidningsfolket till för
bundets rep resentanter blev både många 
och långa. Man hade bcr'.iknat att konfe
rensen sku lle vara i 30 minuter. D en Liden 
förslog dock inte långl. Efter drygt två 

När första delen au demo11stratio11stdget 
börjat synas uid O peralwset. 

timma1· kunde man stoppa ncrl al\tcck
nin gib lock nch penna för att sedan sum
mera ihop de värdefu lla intryck som er
hållits. 

* 
D e dövas isolering belystes på många 

sätt. De döva drabbas hårt av sin isole
ring och tas om hand för mentalv ård i 
högre u1s1riick11i11g än normalt. På sjuk
husen blir de totalisolerade eftersom per
sonalen inte kan leckenspräkets innebörd. 
Förbundet fram höll här att man borde 
rentrall ordna med avdelningar för men
talt skadade döva inom varje lands t ings
område. Pä liknande säll borde ordnas för 
hörselskadade åld ringar. 

* 
Vad beträffa,· döva barns undrivisning

kom det fram skrämmande fakta. Ett dövt 
barn till hörande föräldrar har ett ordför
räcl på tio ti ll femtio ord när det sk::i.ll 
börja skolan! Ett hörande barn bar om
kring 3.000 ord. Om det döva barnets 
föräldrar själva är döva , men det inträf
far ba ra i fcn1 fall av hundra döv hctsfn.11, 
är situationen mycket bättre. Då hat för
ä ldrarna genom teckenspråk kunnat 111n
g1\s med barnet. I Sverige finns det fem 
skolor som har hand om de dövas un der
visning. Skrämmande är också alL bara 
tio procent av de lärare som und ervisar 
där behärskar teckenspråke t. Den övriga 
personalen kan inget. De försöker göra sig 
förstådda genom Jäppavläsn ing, Barnen 

isoleras och kraven på all barnet skall lä
ra uppfatta ord ge nom att avläsa på läp
parna gör alt elevern a lä r sig långsamt el
ler illlc a lls. I genomsn itt bar man beräk
nat att döva barn ligger sex år efter. 

Ordbristen 1ir påtaglig och gör att 
rn!lnga har svår1 :11t läsa. Procenttalet ä,· 
lågt fö,· de som kan läsa en tidning fly
tande. Än i dag påträffar lll,lll fall av 
"gömda" döva som varken kunnat läsa el
ler skt-iva. 

ln um riksförbundet finns i dag omkr ing 
4.000 med lemmar. Antalet <löva och gravt 
hörsc lsk;:tdadc uppskattas till omkring 
I0.000. M en någon exakt siffra går inte 
a u få fram eftersom man befara r alt del 
fnrtf nrnndc finns av fami ljer gömda döva. 

• 
Det är nu den stora "jäm likhetskam 

pen" har satt igång för de döva. D e dö 
vns riksdag har utgjort en vCJ·kningsfull 
impuls och ma,1 gör det på ett nyt t och 
egenartat sätt. Del är inle nå got uppror, 
någon dackefcjd i ga mmal mening. Men 
do ck ell uppror och en fejd mol samhäl
let och myndigheterna I Och är det inte 
an märknin gsvä rt a tt man från samhällets 
sida liksom tidigare föga selt eller förstår. 

* 
Det bör vara hö gst angeläget att entu-

siasmen från riksd agen fortfarande hålls 
levande oc h så funktionsdu glig som möj
ligt. Det innebär alt de ideer krin g vilka 
dövförc ningarua vuxit ut , inte bara tro
get fasthå lls utan i största möj liga ut
sträC"kning bringas i samklang med det 
nya samhiillets särart och med de ku ltu
rella m:'tlsätln inga1·, som i djupaste mening 
Ini· hlinsyn till människovärdet. Men för 
all rlctta sknJl bli möjli gt, fordras därjäm
te helt nnlurligt all den organisa to riska 
apparat.en samtidig t förfinas, varför int e 
ocksr, förenklas, sä att den med störs ta 
möj liga smidighet och precision kan tjäna 
rle iMcr , för vans skull den är ti ll . 

• 
En fråga ligger snubb lande nära: har 

dövförr.ningarna , som betyll så mycket w1-
dc1· den gå ngna tiden någon uppgift även 
för framtiden? Borde man inte i ett demo 
kratiskt samhälle med a llmän rösträtt och 
clemokratisk representation inom bl.a. kom
muner, län och la ndstin g kLmna räkna 
med att folkets verk liga behov skulle bli 
förstådda och tillgodosedda? Skall det 
verkligen behöva fiunas speciella opinions 
organ för våra intressen? 

Erfarenheten torde ha visal att det be
hövs. Det måste därför vid sidan av de de
mokratiska institutionerna utan tvivel fin
nas ctl samvele som alltid är vaket, en 
röst som inte förtrött as au ropa ut vad 
som kan anses behövligt , rätt och riktigt. 
O1'h det såvlll uppåt till ledninge n som 
utå t till de mån ga. 

]011 Lundqvist 

kommit i11 riksdagslwset ha.de slutet inte 
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DE Dt'JVAS RIKSDAG 

Årets stora hcindelse 

- Av Jan Lundqvist -

En bra riksdag, var det betyg som de 2.000 deltagarna gav, uiir Sverig es 
Dövas Rik s/iirbu11ds riksdag i Riksdags huset i Stockholm avsl'Utades jJå söndags• 
eftermiddagen den 7 septembe1· efter en dags intensivt arbete. Man had e under 
de fti timmar man hade till sitt för/ ogande hunnit avv erka 20 motioner och 
l, ,mial till en rad korta men intressanta inlägg . Dessutom hade man dagen 
i1rna11 varit merl om alt gti igenom det nya förslaget till f örbimdsstadgar och 
1'0at sig JHiski lda håll i Stockholm. Det råder ingen tvekan: Sveriges Dövas 
Rik sf örbu11rl har gjort en riktig satsn ing. 

Det var drygt 2.000 · döva som kämpade 
för att få en p lats i riksdagshusct när för• 
handlingarna inleddes i andra kammaren. 
Man hade i ett tidigare skede räknat med 
att ungerär 1.000 skulle mötn upp, men 
det blev det dubb la. I lindra kammaren 
kunde mnn dock inte få in mer än 362 
pcnoner. Normalt brukar man ha 266 
personer! Där satt oc ks.1 clc mest l~ngväga 
gästerna, norrbottningar och skaningar 
samt konsulenter och präster fr!in övre 
Norrland. De övriga fick söka sig plats i 
en plenisal , två parti loka l('!' och en korri. 
dor runt omkring. llö1· alt även dcs• 
sa skulle k11nna följa förhan dlingarna ha
de man kopplat på TV-apparater i alla 
salar samt placerat ut tolkar på strategiska 
platser. Mån ga kunde dock inte beredas 
nitt.pln.ts utan fick finna sig i att sittii. i 
trappor och på golv. Sammanlagt k11nde 
rnan bereda 929 pe1·soner siLLplatser. Det 
är för övrigt det mesta som mau nr1gon• 
si11 tagit emot p!i en gång i riksdagshusct . 

Förbundsordföranden , riksdagsman Sven 
Mel lqvist, talman under sönclagsriksdagen 
öpp nade förhandJing a rna och framhöll all 
det var en stor händels e i rörbundots verk
samhet all kunna samlas till de dövas cgon 
riksdag. Mcllqvists anförande tolkades till 
teckenspråk av konsulent Astrid Fredr iks• 
son. 

- Ett lyst men mäktigt för att inte siiga 
märkligt demonstrationståg har denim 
söndagsmo rgon dra git rram från Stock
holms city till riksda gshusct för all ge er
lertryck åt de frågor som direkt berör clc 
döva medborgarna i vårt land. Det iir med 
stor l illfreclsställelse vi kan konstatera det 
överväld igande intresse som visats genom 
denna stora L1ppslutni11g, sade riksdagsman 
Mellqvist. Arbetet med att förbättra de 
dövas socia la och kult~1rella status möter 
;innu många hinder och det är dessa pro• 
blem som skall behandlas 11ndcr denna 
riksdag, Det är i denna förhoppning jag 
förklarar de dövas riksdag ö1>pnad. 

De motioner som antogs under sönda• 

Många krav 

K raven va,· många och delta var de krav 
som klubbad es igenom:

* Länskonsulcnter och aHställda hos de 
dövas riksförbund bör avlönas genom 
samhällets försorg.* Fler fasta tolktjänster och kostnadsfri a 

* Skatte lättnader 
tolkar 

eller kontant ersätt nin g 
för merut giftcr på grnnd av handi
kappet .* Specici la ålderdomshem för de döva* Effektiva re information från samhä llet 
till de döva* Tcckenspråkskunnig a specialister

* psykiatri 
Lägre avgift för radio - och TV-licens 

* Rabatter vid resor med allmänna kom. 

* Stats· 
munikationsmedel 

och landstingsstöd för fritidsvår• 
clande an liiggningar 

{I Statligt stöd §t SDR för information 
och admi nistration 

{I Videobandbok till alla döva* Skrivtelefon till varj!! döv 
{I Kostnad sfr i automatväxe llåda för bilar 

Brännbara frå gor 

Undervisningsfr/\gornn blev de mest 
brännba1a under riksdagen och där hade 
1nnn all ta stiillning till sju molioner. 

Det mtlste anses som ett bek lagligt fel 
a tt inte skolöverstyrelsen vände r sig till de 

gen skall ligga till grund för de uppvakt• 811 helt f,1lld 2 :a kammare. 362 personer fick J1lotsoch sd må11gtthar tlt1t aldrig förr
ningar av statsråd som skall äga rum un-
der hösten. suttit i kammaren. 
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döva för a t t f;\ r?td och väg lednin g i fråga 
om tec kensp råket, fram höll s det i en mo
tion. På sista tiden har det varit på rno-

,det att Järnren endast ska ll tala och ma n 
tro r inom skolöverstyre lsen att eleve rn :i 
me d denna metod skn ll bli sk ickliga att 
avHisa vad ta land e och hörande per son er 
.1ägcr. In gen tin g k:in va ra felakt iga re. Vi 
vill och mås te ha en eller flera döva per 
~oner s0111skall represente ra oss i skolor
nas styre lser fram hölls det vid are i motio
nen. 

Nii r det gä lle,· unde rvisnin gen av de dö
va ba rn en stl kräver m an all tecke nsprå
ket ska ll använ das vid undervisn inge n. 
D etta anser sko löve rstyrelsens leda möter 
obehöv ligt. 

Teckensp råket oc h integre rin ge n i skol
orna blev oc ks,, ri ksdagens mest in tressan
ta frågo r . 

Applåder 

U nd er dundrande app låder bes löt m nr~ 
a t l hemställa om icke-integre rin g r 
normalskolo r·. I den motion som be rö r det 
ta sade man bl. a. atl den 20-t, riga verk
samheten i spec ia lskolorna med hörsel - och 
taltriin ing u tgå r från felaktiga förutsätt
ningar. M a n trodde att a lla döva hade 
hö1·sclrestcr. Nu vet ma n all 50 procent av 
ba rn en vid specia lsko lorn a är helt döva. 
U nd er den tid som förflu tit blev de ba r·n
clomsdöva helt bortg lömda. Nu riskerar 
man att fortsät ta pt, samma fe!a ktign l inje 
genom alt integ rera alla döva oc h hörsel· 
skadade i skolo rn:1. Mmar ma n med dC'l 
.Ht siitta ett döv t barn i en hö mnde klass 
st, säger de absolut nej. 

Vidare vi ll man all tcr kenspråkel ska ll 
bli ob ligator iskt på sko lschemat fö r döva 
bar ,, . Fo rskningen visa r all både tal oc h 
tec ken kan användas samtidigt för en snab
ba rc kunskapsin h äm tnin g. 

l de följande un dervisningsrno tioncrna 
krävde man att for skning måUc upprät 
tas bclräffancl (: resu ltaten i dövs kolan , och 
all hörande ba rn till döva förä ldrar skul 
le få en avgifts fr i Iö1·skoleun clervisning. 

M an vill också ha folkhö gskolekurserna 
jämstä llda med omsko ln ingskurser samt f:r. 
en lagsti ftad tjänst ledi ghet för deltaga nde 
i for tb ildningskurscr. 

Vid stämmans öppn:mde an lände ett te
legram fr ån förb11ndets beskydda re prins 
Bertil. T ill hono m avsände r iksför bundet 
följande te leg ram : "Mer än 2.000 döva , 
represen tan ter för samt liga lokalf ören ing
ar ino m Sver iges dövas rik sförbu nd på 
riksdag i Stock holm, siind cr· HKH Pr in s 
Bert i l cll vam1t tac k för omtanke och in
tTcssc". 

En tyst dag 
eko 

D en första söndage n i SCJ>tember ge nom
f_örd cs över he la vä rlden D e D öva s Dag. 
I Sverige fimde s den dagen me d en kraf
tig manifesta tion av de barn clornsdövas 
vilja all göra sin tysta stämma hörd i nya 
samm::inhang. Genom sitt ha ndik app är de 
döva ofin mer iso lerade än vad många 
tyc ks tr o . Raclio, TV i m ycket sto r u t
st räc knin g, ja t.o.m, ti dn ingar lir 11å
got som de barndoms clöva fåtl kla ra sig 
uta.i-,. 

Vad var det man ville? Syf tet med 
riksdagen, som gt•nornfördes av 1·iksfö r
buodet. var flerfal dig. D els ville man fäs-
1a mynd ighete rn as och allmä nh eten s upp
miirksam het på de barndo msdövas speci
el la prob lem, dels ville mn n väcka de döva 
till all mer a ktivt la de l i samhä llets verk 
sam heter. 

D e döva utgör en väsentlig gr up p i 
samh iillct. en bcgåvn ingsrescrv me n för 
närvarande i slo r u tsträckning u la n möj -

som gav 

lighet :ttt bli utnyttjad. Bri sta nde försla 
111bildni ng och vida reut b ildn ing som lir· 
oti llr·äcklig. D etta va r blan d de sa ker sorn 
togs upp i ri ksdage n , 

Samlingen i Ri ksdagshuset gav ett 
enormt eko. Inte bara de döva visade sill 
int resse utan oc kså press, rad io o,~h T V 
samt den stora allmän heten. 

Men de döva avser in te al l upphöra 
med sin information i oc h med au riksda
gen nu genomförts. Rik sdags! rycket ha r 
blivit en intressant kata log på behov oc h 
krav. D etta kommer a ll d istr ibueras till 
ri ksdagens ledamöte r oc h vidare ko rnmer 
slats råd all uppva ktas. 

D e döva kom mer att behöva a ll hjälp , 
för all kom ma i när heten av elen situa
tion som vi a lla utan besvärande handi
kapp upp l~ver som no .-rrml oc h vardaglig. 
Vårt sam hå lle tycks enbart vara avpassat 
för höra nd e. De döva vill vara med. Inom 
ra111e11 för sitt hand ikap p. 

Stora /1t1rtilokalen var också helt fylld med dellagare. Här svamde bl.a. tolken Anne 
.Marie S11ow f ör i1ifomwtio1Je11. 

SDR -Kontakt 
Offici ellt organ för Sveriges döva 

Ansvarig utgivare: 

F r ans Husb erg 

Postadress: 781 01 BORLÄNGE 

Tele fon 0243/ 260 65 

Redakti on och expeditio n: 

Vasagaton 23, Box 140 

4 SDR-Ko n ta kt 

SPECIALNUMMER 
Förbund sstyre lsen hor för avsikt att samma nställ a d et värdefullaste bå 
de tex t-, ljud- och bildmäss iga som no terats i anslutning t ill demo nstra 
tionen och riksdagen i ett spe cialnum mer av SDR-Kontakt. Med ljud 
mäss igt å syfta s d å 1 först a hand de t som sagts i radions " Familjespe 
gel" fredagen den 5 september. Om någon av våra läsa re kan beri ka 
detta specialnummer med något som hon eller ho n ans er värde fullt , så 
är vi tacksamma att få bidrag sända till Fra ns Husberg , Ängsvägen 3, 
871 00 Härnösand . 
Klipp ur dagst idningar har vi tillgång till förut , medan däremot bild 
materialet önskas utöka t, gärna med amatörfotos . Vi honorera r införda 
bidrag. 

Harry Fred ri ksso -n 



Den tysta marschen 

En mi:iktig manifestation 

- Av Jan Lundqv ist -

Del var ett tyst, mäktigt och märkligt 
demonstrations tåg som på fönniddagen, 
söndagen den 7 september, dro g fram gan
om Stockholms gator ull riksdagshuset. Det 
var drygt 2.000 av förbundet s omkri ng 
4.000 medlemmar som på detw s:itt ville 
göra allmiinhe1en uppmärksam på de dö
vas kr.iv om bättre levnadsförhållanden i 
sam hlillet. 

Det var en imponerande och mäktig 
manifestation som kanske förvånade många 
stockho lma re. 

En ticlningsjourna lisl som stod vid ett 
övergångs ställ e fick vänta i 11 minuter 
för au släppa fram de tysta ,nlinniskoma 
som gick i led om fyra och fyra. 

De som gick i tåget v.1r från alla dclnr 
av Sverige, från Tornedalen i norr till 
Trelleborg i söde r. Upps lutn ingen blev 
också mvcket slör re fin väntat. D e märken 
som gj~r ts för atL fästas på rockar och 
kappor för all visa att man var deltagare 
i de dövas riksdag räckte int e långt . M an 
hade gjort en upplaga på 1.000 vilket 
innebar all en ba rt h~ lftco fick bära såda
na rn:irken. 

Det vackra vädre t bidrog till att göra 
De Dövas Dag i Stoc kholm till en succe. 
Från förbu ndss tyrelse håll uuryckte man 
sin stora til lfredsst ällelse över det stora an
talet deltagare som besökt staden under 
de lvå dagarna. De arra ngem ang som 
ordnats med bl.a. fri entre Lill Skansen 
var flitigt utn yujado. 

Samlin gen inför av ,na rschen skedd,: 
framför Knoscrth11scL på HötorgeL och p~ 
exakt utsall tid kun de tåget sätta sig i 
i-örclsc. 

Tåget var ocksf, :,v verkligt imponeran
de längd . När den första delen av grup
pcu passerade Operah use t ringlade svan
sen utefter K11ngsträdgårdcn upp mot 
Harnngatsbackcn vid Nordis ka kompaniet. 

Undrr ba nd eroller som: 

• Sver ige, U-lan d för döva? 
• Teckenspråk på schemat i a lla skolor 
• Bryt de dövas isoleri ng - skrivtelefon 

1il! alla döva 
• Vi vill bli jlim stä llda mnd hörande 
• Ku lturell rättv isa åt de bnrndornsdöva 
• Mera text i TV 
• Stöi·1·e förståelse fr6n arb etsgivarna !It 

de döva 
Fri TV-licens! 

tågade man efter Stockholms solbolysla 
gu lor. Det var gamla och unga i tåge t. 
Alla med lika stor entusiasm och marsch
glädje. Alla s:1g rnc1n fram t>mot några in
lressan la 1imma1· i riksd<1gshusct. 

Själva firandet <IV De Dövas Dag in led
des på söndagen med dem onstration och 
riksdag. Förvhnande stort intr esse visade! 
oc kså förhandlingarna om förslag till nya 
förbu udsst adga r under lördagen ~om sam
lade så gott som fullt antal ombud. Men 
så var clec också historiska saker pi, dag
ordningen under de två <lagarna. 

Förslaget till nya förbunclssta dgaJ· pene
trerades noga och t·evicleradcs i vissa. styc
ken inna n principbes lul kunde fou:u. 
Stadgedeba tten varade i nästan fem tim
m~r. Frågan 0111 stadga rna kommer upp 
igen vid årsstämman i Ka lm·.ir den tl - 12 
oktobe r. 

Sä llau eller a ldrig har Dö vas Dag 
inom Sverige haft en sådan ge nom slags
kraft i 11yhc1smedia och på den allmänna 
opinjonc11 som i samband med anordnan
de1 iiv den na riksdag i Stockholm. I 
och för sig var det faktum att förbundet 
bckr:i ftat en bety delsefull mobili5ering av 
medlemmar inom sin organisation anled
ning 110g för offe ntli g uppmär ksamhet. 
Genom de många bes luten vid bl.a. ri ks
dagen bckrl ift ades al l man inom de dövas 
egna föreningar inom de närmaste åren 
kommer atl få en ny klirna i form av en 
mycket aktiv organisationsverksamhet med 
:wsevä rd a kr.iv hos samhä llet på större re
surser såväl malCl'iellt som ideellt. 

Transponcrna frår\ olika delar av lan
det till mötesplatsen i Stockholm genom
fördes bra. För 25 krouor kunde varje 
medlem få åka lur och n:tur med buss var 
han li11 bodde i landet. Drygt J.000 JI0l'
soner utn ylljade denna möj lighet all t:I sig 
till huvudstaden. Föl' de allra flesta blev 
bcsökl"t don första upp levelsen av Stock 
holm, för !indra det första besöket på 30 
- '10 år. 

Det var under värdiga fo rmer som hus 
sarna under lördagen angjorde Stock holm s 
Dövas Förenings lokal för att släppa av 
de t•nt11siasLiska deltngarna från Sveriges 
'Illa l\örn. D et var j ll en hi&torisk dag för 
landets a lla dövn och rcpresentanLor från 
,1lla lokalförc11ingar hade därme d rnölt 
upp. l\Unga föreningar hade t.o .m. nästan 
I 00,procentig upp slutning. 

Trots avsakna den av hote llrum i Stork
holms niirhct lyckades man ordna rums
frågan p å ett tillfr edsstä lland e sält. De 
flesta deltagarna fick ligga i med havd sov
slick på ungdomsgårdar i Stockholms för
orl cr mrdan en del fick plats på de dövas 
somnmrhem Solbacken. 

Andra hade sina login förlagda till Ny
köping, Uppsa la, Skokloster , Sigttma och 
Bålsta. 

För de wllda on1buden hade man lyc
ka ts ordna med logi p§ hot ell Bromma o<:h 
Solbacken, medan de som int e kunde be
rrdas mm fick bo hos vän n er och beka nta . 
P."1lördagskvä llen hade det ordnats med 
ett speciellt sam kväm för omb ud och gäs
te r på Högloftet på Skansen. Di t hade 
225 persone r sökt sig och unde rhölls med 
pantomimteater och da ns fram emot små
timm arna . 

För de som inte fick vara med på I-Iög
loflct hade det ordn ats med servering på 
Sof ia ungdomsgt,rd i centrum. M l\nga fö
redrog dock atf vandra i Stockholms city 
för all verkligen få i11supa intrycken av 
hu vudstilde n inför den föreståen de hem
färd en på söndagen. Vem vet när man 
komm er till Stockh olm nästa gång? 

S D R-Ko 11tn. Jtt 

/-lär .fel e11i(el 11udet lå11ga tle1111111drationstågt/r-ittglaiit vid riksdagsl11uet. 

Logifrågan ordnades bra 
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