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Hörselskadades Riksförbund



HRFs vision 
är ett hörselsmart samhälle där alla hörsel skadade  
kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle  
där våra rättigheter respekteras och där vi kan  
förverkliga oss själva, på våra villkor.
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Inledning
Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades 
egen intresseorganisation. En ideell, partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation för alla med hörselnedsättning, tinnitus, 
ljudöverkänslighet och Menières sjukdom. Vi är också till för 
föräldrar till hörselskadade barn och andra närstående.

HRF är en demokratisk folkrörelse som utgår från medlemmarna 
och vårt stadgade ändamål: att tillvarata hörsel skadades  
intressen. Det är detta som står i centrum för verksamheten 
runt om i landet.

Detta organisationsprogram är visionärt. Det beskriver HRFs 
långsiktiga utvecklingsmål inom fyra områden och visar vägen 
till den organisation HRF vill och kan vara. På så sätt ger  
programmet inspiration och stöd till föreningar, distrikt och  
förbund i vårt gemensamma arbete för ett starkt, relevant och 
växande HRF.
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En växande kraft
Våra mål:

att HRFs medlemsantal växer varje år.

att allt vi gör bidrar till fler medlemmar och ett starkare HRF.

Ett växande HRF är ett starkare HRF. Ett HRF som syns och hörs. 
Ju fler medlemmar vi har, desto tyngre väger vår röst i påverkans
arbetet lokalt, regionalt och nationellt. Ju fler som stödjer och är 
aktiva i HRF, desto mer trovärdiga är vi och desto större blir våra 
möjligheter att förverkliga vår vision: ett hörselsmart samhälle där 
alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ju fler 
vi når, desto större möjligheter har vi att sprida kunskap, stärka 
hörselskadades självförtroende och ändra attityder i samhället.

I HRF har vi därför ett tydligt medlemsperspektiv i allt vi gör. Det 
innebär att vi tar till vara varje möjlighet att värva nya medlemmar, 
samtidigt som vi arbetar för att ge alla befintliga medlemmar en 
positiv medlemsupplevelse. 

Vi vill att medlemskap i HRF ska vara en viktig och värdefull själv
klarhet för alla hörselskadade. Vi strävar efter att såväl dagens som 
morgondagens medlemmar ska känna sig välkomna, uppskattade 
och fullt delaktiga i HRFs gemenskap, oavsett typ av hörselskada, 
ålder, social bakgrund och typ av medlemskap. 

På så sätt blir vi inte bara större, utan också starkare. En kraft att 
räkna med.
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Hörselsmart i hela landet
Våra mål:

att HRF finns i hela landet.

att vi upplyser, stärker och skapar mötesplatser för 
hörselskadade.

HRF ska vara en aktiv och levande organisation i hela landet. 
En organisation som erbjuder både fysiska och digitala 
mötesplatser för hörselskadade från norr till söder.

I vår gemenskap får hörselskadade möjlighet att utbyta  
erfarenheter och tips med andra i samma situation, både 
lokalt och i landet i stort. Vi delar med oss av kunskap och 
stärker hörselskadade, både som individer och som grupp  
i samhället.

HRF ger hörselskadade självförtroende att vara öppna om 
sin hörselskada, hävda sina rättigheter och förverkliga sig 
själva, på sina villkor. Vi ger hörselskadade i hela landet 
kraft att växa och bli starka, synliga och hörselsmarta.
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Synlig och aktuell
Våra mål:

att HRF är relevant för alla hörselskadade, oavsett typ av 
hörselskada, livssituation och ålder.

att vi syns, hörs och uppmärksammar hörselskadades verklighet.

HRF är till för alla hörselskadade. Vi strävar därför efter att 
vara en relevant organisation för hörselskadade i alla åldrar, 
i olika skeden av livet, oavsett typ och grad av hörselskada. 
En folkrörelse av och för hörselskadade – fast förankrad i 
hörselskadades verklighet.

Detta innebär att HRF lyssnar på hörselskadade själva och 
är lyhörda för hörselskadades varierande behov. Vi samlar 
och sprider kunskap om hörselskadegrupper, bevakar 
samhällsutvecklingen ur hörselskadades perspektiv, värnar 
rättigheter, agerar för reformer och tar tillvara möjligheter 
för olika grupper av hörselskadade – lokalt, regionalt och 
nationellt.

HRF ska vara den självklara källan till hörselskadekunskap, 
för såväl enskilda som beslutsfattare, journalister, forskare 
och andra nyckelpersoner. En stark och kunnig röst i debatten, 
som sprider hörselsmart upplysning, stärker hörselskadades 
position i samhället och synliggör hörselskadade och hörsel
skadades behov i hela samhället.
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Engagemang i rörelse
Våra mål:

att HRF är en organisation som är öppen för olika former av 
engagemang.

att vi väcker, tar tillvara och utvecklar engagemang.

Engagemang är själva drivkraften i vår organisation. Att 
väcka, ta tillvara och utveckla engagemang går som en röd 
tråd genom allt vi gör i HRF.

Vi möter medlemmar, givare och andra sympatisörer med 
utgångspunkt i deras intresse för att göra konkret skillnad 
för sig själv och andra. Vi fångar upp engagemang bland 
personer i olika åldrar, med olika hörselskador och inom 
olika grupper i samhället.

Olika former av engagemang passar olika personer vid olika 
tillfällen, beroende på individ, typ av hörselskada och livs
situation. I vår organisation är vi därför öppna för olika sätt 
att engagera sig, för kortare eller längre tid, återkommande 
eller enstaka gånger. Vi gör det möjligt att bidra med tid, 
kunskap, påverkan, kreativitet, gåvor och annat, beroende 
på möjlighet och intresse. På så sätt ger vi medlemskapet ett 
större värde, så att fler vill och kan bli medlemmar – och vill 
stanna kvar som medlemmar.
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Vi uppmuntrar också friare former av engagemang, till 
exempel i nätverk och sociala medier, och ser att det kan vara 
ett viktigt första steg mot ett ökat engagemang inom HRF.

De digitala plattformarna blir allt viktigare och HRF ska  
finnas där för att fånga upp och stötta engagemang, oavsett 
om möten sker fysiskt eller digitalt.   

För oss i HRF är alla medlemmar värdefulla, oavsett typ av 
medlemskap, oavsett hur aktiv medlemmen är. Vi månar 
särskilt om våra eldsjälar, inte minst våra förtroendevalda, 
som gör viktiga insatser för vår organisation och för hörsel
skadade i hela landet. Det gör vi genom uppmuntran,  
inspiration och praktiskt stöd.

Även våra givare bidrar till ett starkare HRF. Tack vare små 
och stora gåvor från privatpersoner och företag kan HRF 
påverka beslutsfattare, göra undersökningar, stödja enskilda 
hörselskadade och vara en stark röst för hörselskadade i 
samhällsdebatten.
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Inom hela HRF, i föreningar, distrikt och förbund,  
arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår 
organisation. Vi är och förblir en stark och levande 
folkrörelse i takt med vår samtid, genom att väcka, 
tillvarata och utveckla engagemang.
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