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Nefndartillaga 
um fund í tengslaneti um táknmál 

1. Tillaga nefndarinnar 

 Menningar- og menntamálanefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um, 

að veita fé (200.000 danskar krónur á ári) til fundar á raunheimum 
í tengslaneti um táknmál til þriggja ára með það fyrir augum að 
setja tengslanetið á laggirnar. 

2. Aðdragandi 

I 2012 arrangerade Språkrådet i Sverige ett arbetsseminarium för 
språkvårdare i de nordiska teckenspråken. Det var första gången som 
språkvårdare i teckenspråk möttes. 
 
På mötet bestämdes att det skulle skapas en blogg för det nordiska 
samarbetet, där nätverket kan hålla kontakt med varandra samt sprida 
information och nyheter om teckenspråken i Norden. Bloggen finns på 
adressen: http://nordiskateckensprak.wordpress.com/ 
 
Men deltagarna vid arbetsseminariet betonade också att det är viktigt med 
återkommande möten för språkvårdare i teckenspråk, helst årligen och 
gärna i samband med de möten som nätverket för språknämnderna har. 
Det bestämdes att Nordisk Språkkoordination ska undersöka med 
Nordiska Ministerrådet om att få extra medel för att inkludera de nordiska 
teckenspråken i språknämndernas nätverk.  
 
För att möjliggöra fysiska möten under 2013 ansökte teckenspråksnätver-
ket om ytterligare pengar för att täcka reskostnader. Nätverksmötet 2012 
avsatte de medel till detta. 
 
Teckenspråksnätverket är alldeles nystartat och behöver tid för att hitta 
lämpliga samarbetsformer. Således er det viktigt att de nordiska tecken-
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språken ses som en del av det språkliga samarbetet i Norden och inte 
betraktas som en separat verksamhet.  
 
För närvarande bedrivs det språkvård i teckenspråk i Finland (sedan 
1997), i Sverige (2007), Norge (2011) och Island (2011). De andra 
länderna saknar språkvårdare i teckenspråk. I stället är det andra 
institutioner och organisationer, framför allt dövförbund, som arbetar med 
teckenspråksfrågor. Det innebär att samarbetsformer för de nordiska 
teckenspråken måste etableras även utanför språknämndernas nätverk.  
 
Under 2008 beställde Nordens språkråd en utredning om de nordiska 
teckenspråkens ställning. Resultatet blev rapporten Teckenspråkens och 
teckenspråkigas ställning i Norden. Detta arbete har lagt en grund för det 
nordiska samarbetet mellan språkvårdare i teckenspråk.  
 
De nordiska teckenspråken nämns i Deklarationen om nordisk språkpolitik 
(2006) och betraktas som en del av nordens språkgemenskap. Däremot 
är de inte samhällsbärande språk. Teckenspråken saknar skriftform, så 
teckenspråkiga lär sig det nationella skriftspråket för skriftlig kommunika-
tion. Därmed blir teckenspråkiga tidigt tvåspråkiga. En del teckenspråkiga 
har tillräckliga hörselrester för att använda talspråk i gynnsamma 
akustiska situationer. Det finns också många hörande teckenspråkiga, 
t.ex. barn till döva föräldrar eller syskon till döva, som därmed också 
använder talspråk. 
 
I den nordiska språkkonventionen från 1987 nämns inte teckenspråken. 
Även om man i grova drag kan förstå andra nordiska teckenspråk finns 
det risk att missförstånd uppstår. Därför är det viktigt att verka för att 
nordiska språkkonventionen även ska gälla teckenspråken. Det ska vara 
möjligt för teckenspråkiga att använda sitt lands teckenspråk i kontakter 
med myndigheter i andra nordiska länder, och tolkar bör således behärska 
den besökandes nationella teckenspråk. 
 
Exempelvis finns det i Finland ett grundlagsskydd som ger rättigheter till 
”dem som använder teckenspråk samt dem som på grund av handikapp 
behöver tolknings- och översättningshjälp”. 
 
Ett nätverk mellan språkvårdare i de nordiska länderna har etablerats, 
vilket lägger grunden för det framtida samarbetet. Det nordiska tecken-
språksnätverket behöver dock bli en integrerad del i nätverket 
språknämnderna i Norden. Språkvårdare i teckenspråk bör vara med på 
de årliga nätverks- och språkmötena. I nätverkets budget behöver det 
avsättas medel så att representanter från de nordiska länder som inte har 
språkvårdartjänster för teckenspråk, som Danmark, Färöarna, Grönland 
och Island, kan delta i det nordiska språksamarbetet.  
 
Nätverket behöver därför gå vidare med de idéer som väcktes vid 
arbetsseminariet 2012. Det är också viktigt att språkvårdarna kan träffas 
vid fysiska möten. Att hålla kontakten via en blogg eller via videosamtal 
räcker inte. Det behövs därför ordnas ett årligt möte.  
 
Netværk, dynamik, dialog og vidensudveksling ved fysiske møder er 
afgørende i og med at netværket står i en etableringsfase. Et dialogforum 
faciliteres ikke i tilstrækkelig grad via internet og digitale samarbejds-
former. Tegnsprogspolitiske og tegnsprogsfaglige spørgsmål af nordiske 
interesse må drøftes ved minimum ét fysisk årligt møde for at sikre den 
nødvendige fremdrift i tegnsprog-netværkets arbejde. Eksempler på 
arbejdsopgaver i netværket kunne være, at aktørerne i samarbejde 
udvikler et Corpus for tegnsprogene i Norden.  
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3. Sjónarmið nefndarinnar 

Nefndin telur mikilvægt að efla samstarf og tengslanet fyrir heyrnarlausa 
og táknmál á Norðurlöndum. Það getur falist í að greiða fyrir því að 
tengslanet um táknmál geti hist árlega í raunheimum. Á fundinum getur 
tengslanetið samhæft og átt samstarf um lausn á viðfangsefnum á sínu 
sviði. Nefndin bendir á að iðulega er litið á samstarf um málefni heyrnar-
lausra og táknmál sem lið í samstarfi um málstefnu. Nefndin vill hins 
vegar taka fram að málefnin heyra ekki síður til fötlunarmála á félags- og 
velferðarsviði. Nefndin telur því að Norræna ráðherranefndin eigi að fjalla 
um tillöguna frá þverfaglegu sjónarhorni. Nefndin hvetur því hlutaðeigandi 
ráðherranefndir til að leita sameiginlegra lausna á því hvernig hægt er að 
eyrnamerkja fé til árlegra funda tengslanets um táknmál.     

4. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur menningar- og menntamála-
nefnd til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um, 

að veita fé (200.000 danskar krónur á ári) til fundar á raunheimum 
í tengslaneti um táknmál til þriggja ára með það fyrir augum að 
setja tengslanetið á laggirnar. 
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