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Umsögn Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heymarskertra um frumvarp tll 
laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, 533. máL

Starfsfólk Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heymarskertra fagnar flutningi 
frumvarps um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls. Með samþykkt þess yrði 
stigið mikilvægt skref í þá átt að veita táknmálstalandi fslendingum lykil að 
lífsgæðum, samfélagsþátttöku og jöfnuði.

Við viljum þó benda á tvennt sem færa mætti til betri vegar í greinargerð 
frumvarpsins. í fyrsta lagi er mikilvægt að fram komi að foreldrum sem eignast 
heyrnalaust bam sé tryggður réttur til náms í táknmáli þannig að þeir geti annast bam 
sitt. í því felst að tryggja möguleika þeirra til þess að sækja námskeið í íslensku 
táknmáli með því að bæta vinnutap og greiða ferðir og uppihald eins og gert er í 
nágrannalöndum okkar. Um er að ræða örfá böm á hverjum tíma.

í öðru lagi kemur fram í greinargerð um 8. gr. frumvarpsins að stjórnvöíd skuli leitast 
við að veita þeim sem skilur ekki íslensku nauðsynlega þjónustu og að „stjórnvald 
meti hverju sinni hvernig að skuli staðið, ,svo sem hvort starfsmenn geti leyst úr eða 
kalla þurfi til túW\ Rétt er að benda á í þessu samhengi að sá einn, sem ekki skilur 
íslensku, getur metið hvort þörf er fyrir þjónustu túlks. Stjórnvald eða starfsmenn 
embætta hafa að öllu jöfnu ekki forsendur til þess.

Með samþykkt frumvarps þessa og með því að tryggja rétt táknmálstalandi fölks til að 
nota málið sitt er verið að viðurkenna sjálfsskilning og manngildi þess. Það er því 
afai* mikilvaegt að þetta frumvarp verði samþykkt. í fyrsta skipti yrði viðurkenndur 
réttur íslendinga, sem tala íslenskt táknmáli, til þess að eiga samskipti á íslensku 
táknmáli og mannréttindi og mannfrelsi þeirra yrði metin til jafns við aðra.

Virðingarfyllst,

f.h. Samskiptámiðstöðvar heymarlausra og heymarskertra 
Valgerður Stefánsdóttir 
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