
  

Norges Døveforbund 

Grensen 9 

0159 Oslo 

PRESSEMELDING: 

Døve barns rett til kommunikasjon og 
fullverdig liv 

Døve barn og CI operasjoner er blitt viet mye oppmerksomhet i media 
den siste tiden. Cochlea Implantat gir muligheter for lydimpulser og noe 
hørsel til døve barn. 

Norges Døveforbund vil understreke at noe hørsel ikke er det samme 
som å høre normalt. CI operasjoner gjør ikke barna hørende og derfor er 
det viktig at barna får en tospråklig opplæring. Språkinnlæring må starte 
før barnet er to år og derfor er det viktig at de får tegnspråk så tidlig 
som mulig. 

 
Norges Døveforbund ønsker at barn med CI skal bli flerspråklig, med 
både tegnspråk og norsk. Da først får barnet valgmuligheter og kan 
kommunisere på det språket de selv vil og behersker best. 

I lek og samvær med andre tegnspråkbrukere kan barna på naturlig 
måte utvikle et rikt og selvstendig språk. Tegnspråk vil de ha nytte av 
hele livet, ikke minst når det blir behov for tolkehjelp under høyere 
utdanning. 

I noen situasjoner må barnet fungere uten CI-apparatet, og da er barnet 
døvt. Av ulike grunner kan ikke alle døve barn få operert inn CI. 

Norges Døveforbund reagerer sterkt på at barn som ikke får CI blir kalt 
språkløse. Det er en grov nedvurdering av tegnspråk, og det er denne 
holdningen som skremmer NDF mest i debatten om døve barns fremtid. 

Vi opplever at leger uttaler seg negativt om tegnspråk uten at de selv 
kan språket. Hvorfor er det ingen i media som setter seg bedre inn i 
tegnspråk og døves kultur og skriver opplysende om dette til sine 
lesere? Hvor dumme skal vi akseptere at journalister og leger skal få lov 
å være? 

  



Norges Døveforbund er opptatt av at barna skal ha både en ungdomstid 
og et voksenliv, derfor må vi tenke litt lenger enn bare la oss begeistre 
over at legene nå kan gi døve barn noe hørsel. Døve barn skal ha rett til 
et fullverdig liv, det sikrer vi med tegnspråk som fellesspråk. Da gir vi 
døve en trygghet i språk og identitet som de kan bruke hele livet, og 
som døve alltid har levd normalt og godt med. 

Norges Døveforbund oppfordrer foreldre og alle som har kontakt med 
døve barn om å lære seg tegnspråk. Et språk som i mange år har vært 
sterkt undertrykket, men som forskning de siste 30-40 årene har bevist 
er et fullverdig språk, som i dag høgskoler og universitet har tilbud om 
studier i. 
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