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IJmsögn Félags hevrnarlausra um fnimvarp til laga um stöðu íslenskrar 
tungu og íslensks táknmáls, 533. mál.

Stjóm Félags heymarlausra hefur haft ofangreint írumvarp til athugunar og 
fagnar flutningi þess sérstaklega.

Viðurkenning íslenska táknmálsins hefur um árabil verið eitt helsta baráttumál 
félagsins. Félagið telur að með samþykkt þessa frumvarps væri stigið 
mikilvægt skref í réttindabaráttu heymarlausra á íslandi. Með samþykkt 
frumvarpsins væri í fyrsta skipti fram komið í lögum þó með takmörkuðum 
hætti sé viðurkenning á rétti heyrnarlausra til að eiga samskipti við stjömvöld á 
táknmáli.

Stjóm Félags heymarlausra telur að afar mikilvægt sá að tryggt verði að ekki 
aðeins eigi sá sem greinist heymarlaus eða heymarskertur rétt á að læra 
táknmál. Einnig er mikilvægt að þeim sem eignast heyrnalaust barn sé tryggður 
slíkur réttur. í því felst að tryggja þarf aðgengi foreldra að táknmáls- 
námskeiðum og einnig sem ekki er siður mikilvægt að þeim sem þannig er 
ástatt um sé gert Jjárhagslega kleift að sækja slík námskeið hvort sem 
kostnaðurinn varðar vinnutap, ferðir eða annan tengdan kostnað.

Stjóm Félags heymarlausra telur að það sé margt fólgið í þessu frumvarpi sem 
varðar féiagsmenn okkur miklu. Með því að staðfesta rétt okkar til að nota 
táknmálið er verið að samþykkja okkur sem fullgilda íslenska þjóðfélagsþegna. 
Það eru okkur því afar mikilvægt að þetta frumvarp nái samþykki.
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