København, 9. juni 2020

Vært: Formiddag på 4’eren ser i dag på den favre, nye verden som i form af teknologiske fremskridt hele tiden giver os
mennesker nye muligheder helt ind i vores egen krop. Folk, der fødes døve, får eksempelvis oftest indopereret CI, som er et
avanceret høreapparat, der faktisk kan genetablere hørelsen hos døve og hørehæmmede.
Og det er selvfølgelig fantastisk, men det er heller ikke uden problemer. Lars Knudsen, Landsformand i Danske Døves
Landsforbund er med os nu.
Lars, du og DDL har nogle betænkeligheder ved CI. Hvad handler det om?
Lars: Vi synes faktisk, at CI er en rigtig god ting, men vores betænkeligheder går på, at børn der får CI har forskelligt udbytte
af CI. Der er nogen, der får rigtig meget ud af det og andre, der ikke gør. Og dem der ikke gør skal jo stadigvæk have et
sprog. De skal have et sprog fra den dag, de er født. På den måde er tegnsprog ikke et nødsprog – det er et sprog, de kan
bruge. Der er mange læger og professionelle, som fraråder tegnsprog til de her børn. Det mener vi ikke er rigtigt. Der mener
vi, at de skal have tegnsprog som et tilbud, sådan så børnene også kan udvikle deres sprog helt fint og alderssvarende
ligesom alle andre børn.
Vært: Er der forskel på, hvordan CI kan komme ind (red. virke) hos nyfødte og voksne?
Lars: Der er typisk forskel, som jeg nævnte før, hvad den enkelte får ud af CI. Det er forskelligt fra person til person. Det er
individuelt. Når man får CI som nyfødt, så har man bedre forudsætninger for at udvikle sit talesprog. Som voksen kræver
det yderligere træning for at udvikle sin hørelse gennem CI.
Vært: Er du bekymret for, at CI kan medføre, at tegnsprog som sprog helt forsvinder?
Lars: Altså, jeg er ikke bekymret for tegnsprog. Jeg tror, at der bliver brugt mindre tegnsprog i fremtiden, men jeg tror ikke,
det forsvinder. Som alle andre sprog vil tegnsprog udvikle sig henad vejen og forandre sig. Jeg tænker, at tegnsprog vil vi
have meget aktivt de næste 50-80 år, men så tænker jeg også, der vil blive talt mindre tegnsprog.
Vært: Lars Knudsen, Landsformand i DDL – tak, fordi du var med.

Side 1 af 1

