
 

 
 
 

 

 

Manifest om arbetsmarknaden inför riksdagsvalet 2014 

 

En röd tråd i våra budskap är att vår kompetens blir förlorad ute i samhället, på 

grund av er ovilja att släppa in oss, på alla nivåer.  

 

Jobb är vägen till delaktighet, självförsörjning och självständighet. Våra unga 

medlemmar möts av kalla handen när de tar sina första steg in på 

arbetsmarknaden. 

 

Idag tvingas vi unga döva registrera oss på Arbetsförmedlingen trots vi redan 

har ett jobb och skriva under på att vi har nedsatt arbetsförmåga för att få 

tillgång till hjälpmedel och begränsade tolkmedel till kompetensutveckling och 

fortbildning på arbetsplatsen.  

 

Ett kränkande begrepp som berättar något helt annat om oss än hur det 

faktiskt ligger till, nämligen att döv är inte lika med att ha nedsatt 

arbetsförmåga. FN har kritiserat Sverige för att använda begreppet ”nedsatt 

arbetsförmåga” på grund av att det bäddar för fördomar, helt i enlighet med 

vad vi lyfter fram nu.  

 

Framförallt släpps vi unga döva inte in på högre positioner eller får inte alltid 

arbete motsvarande vår utbildning, vilket forskning bekräftar.1 En orsak kan 

vara diskriminering och en annan orsak kan vara att arbetslivstolkning är alltför 

dyrt att bekosta för arbetsgivare, vilket också är diskriminerande. Det finns fall 

där unga döva personer inte fått arbete, praktik och lärlingsplatser på grund 

av att arbetslivstolkning är alltför dyrt.  

 

Idag har ansvarsfrågan för arbetslivstolkning blivit alltför oklar. Tolktjänst har 

utretts i ”En samlad tolktjänst SOU 2011:83”, som vi står bakom till en stor del 

                                                
1 Emelie Rydberg ”Deaf people and the labour market in Sweden”.  



 

och vi betonar fortfarande att det offentliga ska stå för arbetslivstolkning. Ännu 

idag förhalar regeringen frågan. Nu pågår det en intern utredning på 

Socialdepartementet. Vi vill ha klartecken! Under tiden som vi väntar mister 

unga döva personer möjligheter.  

 

I prop. 2013/14:198 ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering” 

påtalas det att arbetsgivarens skyldigheter är typiskt sett mindre långtgående 

vid praktik än vid anställning när det gäller att vidta skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder som regleras i diskrimineringslagen. Det är en annan typ 

av avtalsrelation eftersom relationen inte är lika nära eller lång som vid 

anställning. På det sättet är unga döva personer mer utsatta eftersom 

anställningsbarheten inte blir lika hög som hörandes. Yrkespraktik, sommarjobb 

och lärlingsmöjligheter leder till arbete och karriär.  

 

Vi tycker att det vore alltför tungt att lägga belastningen på arbetsgivarna att 

ha ansvar för arbetslivstolkning vid både arbete och tillfälligt arbete såsom 

sommarjobb och praktik. Det är dags att det offentliga tar ansvar och 

underlätta för unga döva personer att komma in på arbetsmarknaden och 

göra karriär.  

 

Ett påtagligt exempel på att man ignorerar den kompetens som finns 

tillgänglig är Specialpedagogiska skolmyndigheten som till en del riktar sig till 

döva och hörselskadade barn inte har hörselskadade eller döva personer på 

högre positioner inom den egna myndigheten. En sådan myndighet borde 

vara representativ men är inte det. Det är bara ett exempel av många fler.  

 

Det här utdraget från Regeringskansliets annons (17/6-2014) är ett mycket bra 

exempel på hur vi blir indirekt diskriminerade varje dag och detta speglar 

mycket väl hur vårt samhälle ser ut. När blev talad svenska en kompetens? 



 

 

 

Av Emelie Rydbergs ”Deaf people and the labour market in Sweden” framgår 

det att kunskap om dövas utbildningsnivå och position på arbetsmarknaden är 

tunn.2 Statistikunderlaget är även begränsat vilket försämrar vår position i 

samhällsdebatten och det blir svårt att sätta siffror på våra medlemmars 

konkreta upplevelser.  

 

Vi menar att problemen beror på ett stort systemfel som befäster strukturell 

diskriminering som vi ensamma inte kan eliminera utan en politisk vilja som vill 

inkludera alla i arbetslivet på samma villkor.  

 

Sakkunskap 

Vår kompetens, sakkunskap och erfarenheter tillräknas inte direkt i utredningar 

om oss eller utredningar som kan beröra oss och i politiska beslut som berör oss. 

Vi har ingen reell beslutsmakt i våra frågor varken lokalt, regionalt eller 

nationellt. Vi slår fast att stora delar av problemen som vi har beskrivit beror på 

att vi inte har varit med eller blivit tillfrågade i början under den politiska 

processen. Att använda sig av vår sakkunskap skapar långsiktiga och effektiva 

politiska beslut.  

 

 

 

 

 

 

                                                
 2 ”Deaf people and the labour market in Sweden” s. 55.  



 

 

Vi vill se: 

1. Att det offentliga står för arbetslivstolkning och att man utreder proceduren 

för att få tillgång till hjälpmedel. Den som har ansvar för arbetslivstolkning ska 

ha ett språkperspektiv. 

2. Att den offentliga sektorn (staten, landsting, kommuner) blir förebild för 

andra arbetsgivare och anställer döva personer, framförallt på högre 

positioner. Använd den kompetens som finns och uppmuntra till utveckling. 

3. Att begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” skrotas och att en alternativ 

procedur utreds.  

4. Större statistikunderlag. 

 

Att använda sig av vår sakkunskap är att börja någonstans! 

1. Boka in ett möte med oss innan ni beslutar något som berör oss. 

2. Synliggör oss i era partipolitiska program.  

 

 

 
 


