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Reykjavík, 18, mars 2011.

Ábendinqar/umsÖq vegna 533. máls. 139. löqgfafarbinqs um stööu íslenskarar tunqu 
oq táknmáls.

Háttvirtur menntamáiaráðherra,
Háttvirt menntamálanefnd.

Heyrnarhjálp, félag heyrnarskertra á ísiandi, vili að gefnu tilefni koma með ábendingar 
varðandi ofangreínt þingmál, þar sem rædd er staða okkar félagsmanna og þörf þeirra fyrir 
táknmál sem fyrsta mál og/eða samskiptamál síðar á ævinni. Margir einstaklingar hafa haft 
samband við okkur vegna þess að þeim finnst misskilnings gæta varðandi stöðu þeirra.

Við viljum benda á að sá hópur sem greinist með heyrnarskerðingu, jafnvel á háu stigi, notar 
mun oftar íslensku en táknmál sem fyrsta mál /samskiptamál og þegar heyrnartapið kemur á 
fullorðinsárum er afar fátítt að táknmál verði samskíptamál einstaklinganna.

Á íslandi eru um 400 manns greindir læknisfræðilega heyrnarlausir, eða eru alveg við þau 
mörk. Þessi hópur kemst ekki af án túlkunár við ýmsar athafnir daglegs lífs. Það er mjög 
einstaklingsbundið hve mikið hver og einn er háður túlkun en túlkunarformin eru tvö, 
rittúlkun og táknmálstúlkun. Tæpur helmingur hópsins er táknmálstalandi, hinn 
helmingurinn nýtir sér mögnun og rittúlkun. Eins má benda á, að með kuðungsígræðslu- 
aðgerðum, tækninýjungum og bættum möguleikum til menntunar, fjölgar stöðugt f hópi þeirra 
sem nýta sér mögnun og rittúlkun til samskipta.

Heyrnarhjálp vill undirstrika, að með þessum athugasemdum viljum við á engan hátt rýra hlut 
heyrnarlausra og tökum undir mikilvægi þess að þeir fái fullt aðgengi að samfélaginu og góða 
táknmálsþjónustu. Við ítrekum að u.þ.b. helmingur þeirra sem eru læknisfræðilega 
heyrnarlausir nota íslensku sem sitt móður-og samskiptamál. Eigi að síður þurfa þeir við 
ákveðnar aðstæður á túlkun að halda, þ.e.a.s. rittúlkun. Þeim má ekki mismuna þegar 
réttindamál heymarlausra eru ákveðin.

Umsögn við ákveðnar greinar frumvarpsins.

3.qrein. „íslenskt táknmál erfyrsta mál heyrnarlausra, heyrnarskertra og daufblindra"....“og
afkomenda þeirra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar og samskipta".
Þessi setning vafðist svo fyrir okkur að ieitað var áiits iögfræðings á því hvernig iögfróður 
maðuriæsi úrþvisem  þarna stóð. Niðurstaða: ... tiivísunarsetningin visartii afkomendanna, 
ekki þeirra sem fötiunina bera, annað eriangsótt túikun við fyrstu sýn. Að sieppa seinna „og“- 
inu gæti breytt niðurstöðu. En hvað með foreidra, systkini og annað heimilisfóik ??

HEYRNARHJÁLP
Félag heyrnarskertra á ísiandi - íslands forbund for horselshemmede - lcelandic Association of the hard of Hearing 
Langholtsvegur 111 • IS-104 fieykjavik • lceiand • Simi / TeL: (354) 551 5895 Fax: (354) 551 5835 
Netfang / E-mail: heyrnariijalp@heyrnarhjaip.is www.heyrnarhjaip.is

mailto:heyrnariijalp@heyrnarhjaip.is
http://www.heyrnarhjaip.is


Okkurfinnst staðhæfinain röna. THÍaaa að orðalaai: Jslenskt táknmál er fvrsta mál beirra sem 
burfa/velia að reiða sia á bað til samskiota". Hevrnarskertir velia flestir íslensku sem sitt 
móðurmái læra bað frá barnsaldri með hiálp möanunar oa biálfunar (sem barfað trvaaia 
beim). Foreldrar kuðunasíaræðslubarna á ísiandi hafa vfirleitt valið að nota bæði málin frá 
bvriun. Almennt: L ltill hluti hevrnarskertra velur táknmál til samskiota.

6.qrein. Hér er kveðið á um hverjir eigi að sitja f málnefnd um ísienskt táknmál, Og við 
hverja eigi að hafa samráð um skipun í málnefndina.
Heyrnarskertir vilja koma því á framfæri að, eflagasmiðir hafa iitið svo á að táknmál væri 
þeirra fyrsta mál og samskiptamál á lifsleiðinni, þá hefði hópnum þótt eðlilegt að þeirra 
samtök kæmu að tilnefningu til málnefndar rétt eins og aðrirhópar sem frumvarpið fjallar um. 
A llir þrír hóparnir hafa mismunandi nýtingu á stuðnings- eða snertitáknum og táknmáli.

8. grein. Hér er fjallað um rétt til að fá túíka- og táknmálstúlkaþjönustu.
Heyrnarskertum finnst að annað hvort eigi að standa þarna:...(‘rétt til túlkabiónustu“ ... (og þá 
allar tegundir tútkunar í boði, erlend-rit-snerti-táknmáls-osfrv...) eða að þarna standi:...“rétt til
að fá almenna túlka-rittúlka- táknmálstúlka- oa snertitúlkabiónustu..../  bessari arein er
verið að kveða á um réttindi hevrnarlausra Islendinaa til að fá aðaenai að biónustu eins oa 
aðrír. Hluti hóosins. sem notar islensku en ekki táknmál barfeinnia að fá réttindi sín trvaað.

12. qrein. Um skyldur ríkis og sveitafélaga. Þar stendur m.a. í annarri málsgrein:
.... “ og er óheimilt að mismuna mönnum eftir því hvort máiið þeir nota“ ......
Heyrnarskertir eru sammála þessarí setningu og við teljum hana einmitt undirstríka að virða 
eigi hvern og einn út frá hans forsendum og þeirri samskiptaleið sem viðkomandi velur i 
erfiðri stöðu. í  þessu lagafrumvarpi erkomið inn á réttindi þess hluta heyrnarlausra sem notar 
táknmái til samskipta og nokkuð er óljöst hve iangt má teygja túlkunina yfir á þann hluta 
heyrnarlausra sem byggir samskipti sin á islensku. Við biðium um skvrari linur gagnvart rétti 
beirra sem nota islensku sem samskiotamál. brátt fvrirlitla  eða nánast enaa hevrn.

Að lokum vill félagið benda á míkilvægi þess að rétturinn til túlkunar sé persónubundinn og 
að kostnaður við túlkun lendi aídrei með beinum hætti á þeim sem þjónustuna eða atvinnuna 
veita. Slikt fyrirkomulag er hvetjandi til mismununar og skerírar þjönustu og takmarkar 
möguleika hópsins til virkar þátttöku á ölium sviðum. Norðurlöndin og aðrar þjóðir sem við 
miðum okkur við tryggja einstaklingnum þessa þjónustu með almanna fé. Eins er hvergi sem 
við þekkjum til, nema á íslandi, gerður mismunur á rétti til rittúlkunar og táknmálstúíkunar.

Forsvarsmenn Heyrnarhjálpar óska hér með eftir fundi með ráðherra og menntamálanefnd til 
að fylgja efni þessa bréfs frekar úr hlaði.

Með vinsemd og virðingu.

Samrit sent formörmum stjórnmálaflokka.

HEYRNARHJÁLP
Félag heyrnarskertra á íslandi - íslands forbund for horseishemmede - lcelandic Association of the hard of Hearing 
Langlioltsvegur 111 • IS - t04 Reykjavik • lceiand • Simi / Tei.: (354) 551 5895 Fax: (354) 551 5835 
Netfang / E-maíl: heyrnarhjalp@heyrnarhjalp.is www.heyrnarhjalp.is

mailto:heyrnarhjalp@heyrnarhjalp.is
http://www.heyrnarhjalp.is

