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Sammafattning
När jag först träffade personer med funtionshinder, bland annat döva och hörselskadade, var
jag 14 år. Det var i Sri-Lanka som är ett utvecklingsland och har 18 miljoner invånare. 2-3%
av befolkningen är döva eller hörselskadade. Bara 5-10% av alla döva och hörselskadade barn
går i skolan. De andra har av någon anledning inte kommit in. Ibland vill inte deras föräldrar,
ibland vill inte lärarna. I Sri-Lanka finns ännu inte något färdigt teckenspråk, inte ens någon
organiserad hörselvård. Det saknas rehabilitering och hörapparatutprovning överhuvudtaget.
Attityder är viktiga i ett samhälle. Attityder till döva och hörselskadade i u-länder beskrivs av
många författare som mycket negativa. Dessa personer betraktas som mindre värda, som
tecken på guds straff för att föräldrarna har syndat, eller så tror man att de är besatta av onda
andar. Många anser att de inte har någonting att bidra med.
50 enkäter skickades till Sri-Lanka samt till lankeser som bor här i Sverige för att undersöka
deras attityder mot döva och hörselskadade. Av de 39 undersökningspersonerna var 21 män
och 17 kvinnor. Åldersintervallet var 24 till 62 år. Alla var stadsbor med utbildning.
Syftet var att undersöka attityder och bidra till kunskaperna om döva och hörselskadade
människor så att dövundervisningen och rehabiliteringen förbättras. Svaren sammanställdes
och bearbetades kvalitativt.
Det visade sig att majoriteten av försökspersonerna hade positiv attityd mot döva och hörselskadade, som de ansåg vara som oss andra med liknande egenskaper. Många ville att de skulle
gå i särskolor och lära sig teckenspråk och läppavläsning. En nackdel med en enkätundersökning av detta slag, var att det uppstod en massa frågor som jag ville fördjupa mig mer i.
Det gick inte heller att ta reda på ”varför” exempelvis någon svarat ja eller nej. På så sätt
begränsades informationen. Folk på landsbyggden, obildade människor, tamiler, muslimer
samt burghers har inte tillfrågats, och de har antagligen andra attityder.
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