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Taastrup, den 28. april 2016
Høreforeningens kommentarer til gymnasiereformen - konsekvenser for unge med
hørehandicap

Høreforeningen mener, at reformen er en katastrofe for de unge med høretab, der
bruger ekstra år på at dygtiggøre sig – til at forbedre deres grundskolefærdigheder og
eksamens karakterer - så de er uddannelsesparate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse – f.eks. HF.
Disse unge kan ikke gå direkte fra folkeskoleniveau til gymnasiet, men har brug for dels
at få deres faglige færdigheder på plads og dels accept og erkendelse af deres høretab,
så de er rustet til at stå ved og agere ift. det – fx ved brug af tolk og høretekniske
hjælpemidler mv.
Det bruger de ekstra år på - der er flere af unge med høretab på forskellige STU forløb
rundt omkring og på fx produktionsskoler og VUC, der tager AVU og FVU.
Mange hørehæmmede igennem tiden er ikke unge med en STX - Almen studentereksamen, men tager netop HF eksamen - flere på tre og fire år, andre som enkeltfagsstuderende.
Fordelen for mange af disse hørehæmmede studerende er også, at de studerer i et
miljø, hvor der er lidt ældre og dermed mere tålmodige, forstående og hensynsfulde
medstuderende, hvilket hjælper gevaldigt, når man skal trække på goodwill i form af
brug af høreteknisk udstyr - gentagelser og mundaflæsning mv.
De gør det med henblik på at tage en lang videregående uddannelse. Det vil de være
afskåret fra fremover, hvilket vi finder katastrofalt.
De fleste unge med høretab - både tidligere og i dag – har en blå HF hue og ikke en rød.
Mange unge hørehæmmede er pga. høretabet også i tvivl om deres valg af
uddannelsesretning og senere erhvervsvalg. De skal have accept og erkendelse på plads vejledning er vigtigt af folk, som ved noget om høretab.
Når de er lidt mere afklarede med de hensyn og overvejelser, de skal have omkring
høretabet - er det fx smart at vælge et kommunikationskrævende job eller et job, hvor
man færdes meget i støj? Der er behov for at de finder deres niche.
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Det tager tid - ekstra tid som andre hørende jævnaldrende ikke skal bruge og forholde
sig til. Derfor går de ikke direkte i gymnasiet, og må derfor nødvendigvis tage omvejen
HF for at komme videre til de lange videregående uddannelser.
”Mælkebøttebørnen” kan godt, når de først er brudt gennem asfalten, men det tager
lige lidt ekstra - det levner dette forslag ikke plads til - og det er en katastrofe og skævvrider de intentioner, der er om, at vi skal gøre noget ved uligheden i samfundet og
fremme handicappedes ret til uddannelse - hvilket også er en menneskeret. Unge med et
hørehandicap skal ikke bare være henvist til korte uddannelser og være lavt uddannede
- det er diskrimination.
Menneskerettighederne, handicapkonventionen og de seneste diskriminationspapirer fra
IMR må i spil.
Med venlig hilsen
Leon Carlsen
Næstformand i Høreforeningen
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