
sþ. 98. Tillaga til þingsályktunar [94. mál]
um þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta.

Flm.: Þórhildur Þorleifsdóttir , Danfríður Skarphéðinsdóttir ,
Guðrún Agnarsdóttir, Kristín Einarsdóttir,

Kristín Halldórsdóttir, Málmfríður Sigurðardóttir.

Alþingi ályktar að fela félagsmálaráðherra að koma á fót þjónustumiðstöð fyrir
heyrnarskerta þar sem veitt væri textasíma- og túlkaþjónusta.

Greinargerð.
Óþarft er að hafa mörg orð um félagslega einangrun heyrnarskertra og þær takmarkanir

sem heyrnarleysi setur tjáningu og samskiptum. En auk einangrunar býr þetta fólk líka við
öryggisleysi. Flestir telja það eðlilegt og sjálfsagt að geta gripið til síma ef eitthvað fer
úrskeiðis, t.d. ef slys eða veikindi ber að höndum. Það geta heyrnarskertir ekki. Nú hafa þó
nýir möguleikar opnast með tilkomu textasíma og munu nú flestir heyrnarskertir eiga slík
tæki og fá fyrirgreiðslu með kaup á þeim hjá Tryggingastofnun ríkisins líkt og gildir um
önnur hjálpartæki fyrir fatlaða. En sá böggull fylgir skammrifi að hann nýtist því aðeins að
textasími sé líka hinum megin línunnar og þó að eigendur slíks síma geti nú haft samband
innbyrðis hjálpar það lítið ef þeir þurfa að ná út fyrir þann hóp.

Tökum dæmi af heyrnarskertum manni sem ætlar að panta tíma hjá bankastjóra eða hjá
lækni, fá upplýsingar um atvinnu eða húsnæðisauglýsingu í blaði eða hafa samband við
Húsnæðisstofnun til að vita hvort lánið hans sé komið. Hann getur ekki hringt beint til
þessara aðila, en hringir þá í textasíma þjónustumiðstöðvarinnar og prentar þar inn sín
skilaboð. Starfsmaður þar rekur svo þessi erindi fyrir hann símleiðis og hringir svo til baka
og prentar svarið. Þannig væri hægt að spara heyrnarskertum ómældan tíma og fyrirhöfn og
gera þeim kleift að notfæra sér ýmsa þjónustu og upplýsingar sem hverjum ófötluðum þykir
sjálfsagt að eiga aðgang að símleiðis. Um nauðsyn svona þjónustu í neyðartilfellum eins og
að framan er getið þarf ekki að fjölyrða. Auðvitað er bæði sjálfsagt og æskilegt að öllum
stórum stofnunum og fyrirtækjum væri gert að hafa textasíma við skiptiborð, líkt og
fullnægja á reglum um aðgengi fyrir fatlaða o.s.frv., en þó að slíkt næði fram að ganga mundi
það aldrei leysa að fullu vanda heyrnarskertra varðandi samband þeirra við umheiminn.

í þingsályktunartillögu á þskj. 99 er því beint til samgönguráðherra að koma á
textasímavakt á Landssímanum (02) og mætti hugsa sér samvinnu þar á milli, þ.e. að
þjónustumiðstöðin væri opin á venjulegum opnunartíma skrifstofa, en síðan tæki vakt á
Landssímanum við sem sinnti að sjálfsögðu einungis brýnum erindum.

Um túlkaþjónustu fyrir heyrnarlausa gilda að miklu leyti sömu rök og rakin hafa verið
hér en hún tæki við þar sem textasímaþjónustu sleppir. Þegar hinn heyrnarskerti hefur í
gegnum textasímaþjónustuna fengið tíma hjá bankastjóra eða lækni getur hann fengið túlk
til að fara með sér á viðkomandi staði. Mýmörg dæmi mætti taka þar sem heyrnarskertir
þurfa að hafa túlka með sér til að geta sinnt erindum, félagslífi, námi o.s.frv. Þegar er
nokkuð um að heyrnarskertir fái túlka sér til aðstoðar, en þá er undir hælinn lagt hver
borgar. Þeir þurfa hverju sinni að útvega fé til að borga túlki en oft lendir það á þeim sjálfum
og er það ærinn kostnaður að borga úr eigin vasa slíka sérfræðiþjónustu. Hafa verður
hugfast að heyrnarskert fólk utan Stór-Reykjavíkursvæðisins verður einnig að geta notfært
sér svona þjónustu, þ.e. textasímaþjónustan mundi að sjálfsögðu nýtast öllum heyrnar-
skertum, en túlkar þyrftu að geta farið til heimabyggð ar fólks ef svo stæði á.

Flutningsmenn skora á félagsmálaráðherra að hrinda þessu máli í framkvæmd hið fyrsta
því að þetta er hvorki umfangsmikil né sérlega dýr þjónusta.


