
Ørene viktigere enn det mellom? 
Av: Hilde Haualand hovedfagsstudent sosialantropologi 
 
Å være døv er upraktisk, men løsningen på dagliglivets store og små hindringer er ikke CI-
operasjoner. 
 
    Peter Normann Waage har i Dagbladet 25/1 et artig tankestreif 
            om CI-operasjoner på døve barn, som ender med at dette til 
            syvende og sist er et spørsmål om å gi døve barn et snev av 
            den femte sansen de ikke er født med. 
 
For å konkludere slik, har Waage og vennen Sikander resonnert seg fram til at døves skepsis 
til CI har med redselen for å miste sin kultur å gjøre. Sikander mener det må være «de       
ekstreme kulturrelativistiske sosialantropologene på Blindern» som har innbilt døve at de 
tilhører en minoritetskultur. Men døve som omgås andre døve har alltid visst at de har vært 
noe annet og mer enn en gruppe funksjonshemmede som søker sammen i 
skjebnefellesskap, og det lenge før den moderne antropologiens far Malinowski ble født. I 
takt med skiftende samfunnsnormer og undertrykkingsmekanismer har døvekulturen også 
skiftet uttrykksform, siden den ofte har fungert som en motkultur. Man kan se visse 
fellestrekk med andre etniske grupper, uten at det er sagt at døve definerer seg som en 
etnisk gruppe i Norge. At sosialantropologer har fattet interesse for fenomenet, må ses på 
som et uttrykk for døvekulturens styrke, ikke at de har så lite å gjøre at de «finner opp» nye 
kulturelle minoriteter. Waage og Sikander har helt rett; CI-operasjoner på døve barn handler 
ikke om kultur eller etnisitet. Det handler ikke om herrefolkets holdninger, eller om 
tegnspråkets og døvekulturens overlevelse. Samholdet og styrken i døvemiljøet har aldri 
vært sterkere enn i perioder med sterkt press om «normalisering» fra omverdenen. Det går 
fint an å lære seg tegnspråk og å bli en del av døvesamfunnet selv om man er CI-operert. At 
enkeltpersoner i døvemiljøet har gitt uttrykk for det motsatte, tar døveforbundet og de fleste 
andre døve avstand fra. Døvesamfunnet kryr av individer hørende har prøvd å få «opp og 
ut» (Sikanders ord), ved å terpe på deres eneste mangel, nemlig mangelen på hørsel.  
 
Skeptiske 
Dette handler bare om hørsel. Så lenge operasjonen ikke gjør barna hørende, kan ikke døve 
annet enn å være skeptiske, siden man ser historien gjenta seg. CI er gammel vare         
(høreapparater) i ny innpakning; menneskekroppen. Sikander mener storsamfunnet har en 
«forpliktelse overfor dem (døve) sånn at de kan benytte de samme tilbudene som andre». 
Denne «forpliktelsen» består bl.a. av å gi dem aldri så lite hørsel. At denne følelsen av 
«forpliktelse» har påført døve nederlag på nederlag i generasjoner er kanskje ikke så viktig. 
Når man ifølge «forpliktelsen» opererer inn høreapparater, sniker man også inn en god dose 
kontroll over disse barnas fremtid, da de er forpliktet til å stelle pent med implantatet, det er 
jo blitt en del av dem selv. Man gjør akkurat som det Sikander påpeker, former individene i 
kulturens bilde, men øker valgmulighetene? Paradoksalt sier de som har følt «forpliktelsen» 
på kroppen i form av høreapparater, nitid taletrening og annen tilpasning til storsamfunnet, 
at, i stedet for flere muligheter, ble de frarøvet sin barndom, gjengs allmennkunnskap og 
sitt eget, naturlige språk. De ble effektivt fortalt hva de manglet, selv om de fikk bruke 
tegnspråk på si. Små barn som aldri har hørt, blir ikke tryggere av å få operert inn dårlig 
hørsel, og få signaler om at de er «flinke» hvis de klarer å bruke denne hørselen slik 
mamma, pappa, legen og læreren vil. Det har liksom vært greit å hoppe bukk over de fire 
andre fungerende sansene, når bare denne ene sansen ikke fungerer «slik den skal». Er 
ørene blitt viktigere enn det som er mellom dem?  
             
 
 



Upraktisk 
Å være døv er upraktisk, men løsningen på dagliglivets små og store hindringer er ikke mer 
hørsel à la CI eller flotte høreapparater. Dette er kunnskap døve har hatt i generasjoner, og 
som nye generasjoner opplever igjen og igjen. Hadde operasjonene bare gjort barna helt 
hørende, kunne man ty til kulturelle forsvarstaler, eller t.o.m. lagt seg selv på 
operasjonsbordet. Når Waage prøver å sammenlikne kvinnelig omskjæring med CI-
operasjoner, gjør jeg det samme. Verken den omskårne kvinnen eller det opererte døve 
barnet er godtatt for det de er fra naturens side. De er begge skåret om (i vagina eller i 
øret) for å passe inn, for man tror det gir dem utviklingsmuligheter. Kulturargumentet 
brukes av majoriteten slik det passer dem best. Kvinnelig omskjæring forsvares som 
«kultur», mens døves skepsis til CI på barn avvises som «kultur». 
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