
      
 
For døve ører? 
 Av: Peter Normann Waage 
 
Min venn Sikander har synspunkter på døve som etnisk gruppe og på om døve småbarn skal 
kunne få et implantat som gjør dem delvis hørende. 
 
Nå, Sikander, som norsk-pakistaner har du vel registrert at legevitenskapen vil utrydde en 
av landets etniske minoriteter med kniv i hånd? spurte jeg Sikander sist vi møttes. 
- Hva er det du sier? svarte Sikander og førte hånden engstelig mot skrittet. 
- Det er snakk om at døve småbarn kan få operert inn et såkalt Cochlear implantat, en   
   avansert innretning som gir dem en viss grad av hørsel. 
- Det har jeg da fulgt med i, men hva har det med etniske minoriteter å gjøre? 
- En talsmann for Døveforbundet påpekte ganske riktig at de døve utgjør en     
   minoritetskultur, og sammenliknet i Dagsrevyen implantatet med å skulle operere samer    
   så de ble nordmenn. 
- En minoritetskultur? Det må en av de ekstreme kulturrelativistene blant  
  sosialantropologene på Blindern ha innbilt dem! 
- Det er i alle fall en der oppe som er i ferd med å ta doktorgraden på døve som etnisk  
  gruppe, så de har vitenskapen på sin side. 
- Men ... begynte Sikander. 
- Ja, du liker nok ikke å få konkurranse, fortsatte jeg. -Tegnspråket er et fullverdig språk,   
  det er så vidt jeg vet også godkjent som ett av Norges offisielle språk og som               
  undervisningsspråk i skolen. Dessuten er det verdens eneste helt internasjonale språk ...            
- Det er da ... 
- Ikke avbryt. Nå vil altså legene, som ikke har forståelse for at de døve er hele mennesker,   
  men tror de bare er alminnelige personer med en skavank, operere barna så de blir              
  hørende. Tegnspråket forsvinner, dør ut! Alt skal skje på de hørendes premisser, ren   
  diskriminering! 
- Klarer man seg ikke bedre som hørende da? Innvendte Sikander. - Forresten ... 
- Se der, du har allerede overtatt herrefolkets holdning!Bedre enn noen skulle vel du vite at   
  man også fratas noe når storsamfunnet tilpasser en til dets normer. Man mister            
  gruppeidentiteten, man mister evner som er ukjente for flertallet og man mister den    
  kulturen som hører minoriteten til. Og når de døve hevder at de representerer en særegen 
  kultur, med egne kvaliteter, må vi jo tro dem på deres ord. De vet best, erklærte jeg. 
- Det dreier seg om et handikap! utbrøt Sikander 
- Å ja? Hvem sier at det ikke heller er en kultur? Jo: de andre! Det frykteligste hvite   
  ungdommer i USA kan tenke seg, er å bli svarte. Fattigdom: ja vel. Arbeidsløshet: ja vel. 
  Fengsel: ja vel. Men ikke neger! Er ikke de svarte da også handikappede, sett fra de hvites   
  side? 
- Nå hører du etter hva jeg har å si, nesten ropte Sikander. - Faktisk har jeg satt meg litt inn   
  i problemet, nettopp fordi man påstår at de døve har en egen kultur og omgangsform. Det            
  er sikkert sant, men det er ikke poenget, fortsatte han. 
- Å nei? 
- Det dreier seg om å gi barn en sjanse til å kunne benytte alle menneskets fem normale  
  sanser. Det dreier seg om å sørge for at småbarn hører biler som kommer bak dem, om at  
  de kan forstå hva folk sier når de beveger munnen og derfor bli tryggere. 
- Så du mener det er bedre å bli dårligst blant hørende enn likemann blant døve? 
- Hvorfor skulle de ikke bli fullt ut akseptert blant de døve? Det er da bare et spørsmål om   
  pedagogikk. Det går an å lære tegnspråk selv om man hører litt, ja, selv om man hører alt.   
  Ellers ville vi jo ikke hatt tegnspråktolker, slo Sikander fast. 
- Nå vil Døveforeningen at tegnspråket skal være førstespråk, så... forsøkte jeg. 



- Som alltid er første forutsetning toleranse. Det er da pussig at de som absolutt ikke hører,  
  skal nekte mennesker som hører litt å ta del i de godene og gledene som de selv har.            
  Spør du meg, er dette uttrykk for en minoritetsgruppes styggeste side: Man vil ikke ha noe   
  å gjøre med en person som har kommet seg litt opp og ut. 
- Du mener ... 
- Jeg mener at storsamfunnet har en forpliktelse overfor døve, slik man har det overfor   
  andre funksjonshemmede: Mest mulig må legges til rette for dem, sånn at de kan benytte  
  de samme tilbudene som andre. Alle som ønsker det må få gratis hjelpemidler, så som  
  implantatet. 
- Alle? Skal ikke foreldrene ... 
- Bestemme? Ja, det foreslår jo undervisningsministeren. Men det er da pussig! Ikke kan   
  foreldre bestemme om barna skal gå på muslimsk skole, ikke kan de bestemme om  
  pikebarna deres skal omskjæres! 
- Men kulturen ... 
- Hva slags kultur kan det være, som nekter et individ å utvikle seg? Jada, jeg vet at du nå  
  vil si at alle gjør det, alle kulturer former individet i sitt bilde, og avskjærer            
  utviklingsmulighetene i andre retninger. Men her er det snakk om å hindre småbarn i å  
  benytte de valgmulighetene som gis andre spedbarn. Ikke begriper jeg hvordan man  
  kunne være motstander av omskjæring av pikebarn, og likevel ta denne steile holdningen  
  fra de døve alvorlig. Kvinnelig omskjæring er hva deres motstand mot implantatet må  
  sammenliknes med, hvis vi skal ta dem på ordet og vurdere dem som en            
  minoritetskultur. Begge deler innskrenker utviklingsmulighetene hos barnet. 
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