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Skrivtolkning.se 

 

HRF Stockholm och Skrivtolkning.se  

tillgängliggör digitala Järvaveckan 

Tack vare Hörselskadades förening i Stockholm (HRF Stockholm) har Skrivtolkning.se och 

Järvaveckan etablerat ett samarbete och säkerställer nu att årets Järvavecka blir tillgänglig även för 

alla som behöver text för att kunna vara delaktiga i samhällsdebatten och det demokratiska samtalet.  

Skrivtolkning är ett sätt att riva hinder för den stora målgrupp i samhället som behöver text som stöd 

för delaktighet. Trots att det är en fundamentalt viktig fråga för jämlikhet i det offentliga samtalet är 

det inte något som tillhandahålls av det allmänna.   

Idag tvingas ideella aktörer och frivilliga ställa upp för att fullgöra det som i högre utsträckning borde 

vara ett statligt ansvar för ett demokratiskt Sverige. Ännu skrivtolkas inte tillnärmelsevis alla 

kommunfullmäktigemöten, tv-sändningar, politiska debatter och presskonferenser trots att varje 

otillgängligt tillfälle bygger murar mellan politiker och de 18 procent av befolkningen som lever med 

en hörselskada.  

- Mot bakgrund mot detta är Järvaveckan och Skrivtolkning.se:s samarbete en viktig 

demokratisatsning som i framtiden borde vara finansierad av det allmänna, säger Anna 

Quarnström, ordförande för Hörselskadades förening i Stockholm som också ser fram emot 

att delta i veckan.  

Årets Järvavecka är helt digital och livesänds dygnet runt från onsdag morgon till söndag 

eftermiddag. I samarbete med Järvaveckan och Skrivtolkning.se ordnar föreningen nu så att en stor 

del av programmet textas direkt i livesändningen.  

- Vi stöttar Järvaveckan med textning eftersom det är i linje med vår vision: Att varje människa 

med hörselnedsättning ska kunna delta i och påverka samhället i samma utsträckning och på 

samma villkor som en människa utan hörselnedsättning, säger Mohammed Shakrah, 

skrivtolk och grundare av Skrivtolkning.se. 

Mohammed Shakrah är också känd för att helt ideellt ha skrivtolkat Sommar i P1.  

En del av programmet, bland annat partiledartalen, sänds live också i SVT och textas där.  

 

För att få fram texten klickar man på ordet ”Direkttextning” på https://jarvaveckan.se/livelive.  

Här följer de programinslag som livetextas av Mohammed Shakrah under Järvaveckan:  

https://jarvaveckan.se/livelive


Onsdag 2/6:  

 07:20 - 08:00 Fokus på jobbet 

 08:15 - 08:25 Invigning 

Torsdag 3/6:  

 12:10 - 13:00 Ahmeds hållbara lunch 

 14:00 - 14:40 Trygg där jag bor 

 16:00 - 16:30 Vem vill bo på landet 

 16:30 - 16:45 Så funkar det - Facket och dina rättigheter 

 17:50 - 18:10 Makten mot väggen - Märta Stenevi 

 19:25 - 19:55 Debatten - Vem lyssnar när jag talar 

Fredag 4/6: 

 07:50 - 08:15 Kultursnacket - Mångfald inom svensk tv och film 

 08:25 - 08:55 Fokus på jobbet - Det är dags att bli min egen chef 

 11:20 - 12:00 Debatten - Vilka är hoten från vår omvärld? 

 12:10 - 13:00 Ahmeds hållbara lunch - Så skapar vi ett socialt hållbart klimat på nätet 

 14:40 - 15:00 Makten mot väggen - Anders Ygeman 

 15:15 - 15:40 Äta bör man... Matens betydelse i samhället 

 16:00 - 16:30 Debatten - Media i utsatta områden 

 16:30 - 16:45 Så funkar det - min bostad 

 17:10 - 17:40 Mötet - Jan Scherman 

 17:50 - 18:10 Makten mot väggen - Lena Hallengren 

 19:15 - 19:55 Debatten (O)sociala medier 

 20:20 - 21:00 Debatten - Nu räddar vi klimatet 

Lördag 5/6: 

 07:20 - 07:50: Debatten - Måste man spela innebandy för att vara svensk? 

 07:50 - 08:15 Kultursnacket - Kulturen efter pandemin 

 08:25 - 08:55 Fokus på jobbet - Vår ojämställda arbetsmarknad 

 11:20 - 12:00 Debatten - Pandemin och jämlik hälsa 

 12:10 - 13:00 Ahmeds hållbara lunch - Därför blir ett företag lönsamt om det är socialt 

hållbart. 

 14:00 - 14:40 Debatten - Mäns våld mot kvinnor 

 15:00 - 15:15 Skärmtid - Det digitala utanförskapets utmaningar 

 15:15 - 15:40 Äta bör man... - Vårt ohållbara ätande 

 16:00 - 16:30 Debatten - Varför behövs en ny könstillhörighetslag? 

 16:30 - 16:45 Så funkar det - Koll på din privatekonomi 

 17:50 - 18:30 Fokus på jobbet - Så ser framtidens arbetsmarknad ut 

Söndag 6/6: 

 07:10 - 07:50 Debatten - Vårt sjuka Sverige 

 08:25 - 08:55 Debatten - Skjutningarna och det dödliga gängvåldet 

 10:20 - 11:00 Debatten - Utan invandringen stannar Sverige? 

 11:20 - 12:00 Debatten - Funktionsvariation - hur tillgängligt är vårt Sverige? 



 12:10 - 13:00 Ahmeds hållbara lunch - Den hållbara bostaden och bostadsområdet. 

 13:20 - 14:00 Debatt - Rösta 2022! 

 14:40 - 15:00 Järvaveckan Live - Finalen 

 

Skrivtolkning innebär att det som sägs textas i realtid, skrivtolken omvandlar tal till text. Det är en 

kostnadsfri tjänst för personer med hörselnedsättning.  

Symbolen för skrivtolkning  

 

 

Mera information  

Sandy Wadnor, verksamhetsledare HRF Stockholm, 0761 01 40 25 

Anne Sjökvist, kommunikatör HRF Stockholm, 0761 01 40 27 

Mohammed Shakrah, skrivtolk Skrivtolkning.se, 0708 70 70 41 


