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Eftirfarandí er umsögn Háskólans á Akureyri um frumvarp til íaga um stöðu íslenskrar 
tungu og íslensks táknmálsy þingskjal 870-533.
Umsögnina gerðu Finnur Friðríksson lektor, brautarstjóri kennaranáms í kennaradeild 
háskólans og Brynhíldur Þórarinsdóttir lektor víð kennaradeild.

Um leið og Háskólinn á Akureyri fagnar þvt að fá tækifæri til veita umsögn um 
frumvarp til laga um stöðu íslenskrar tungu og táknmáls, 533. mál, fagnar háskólinn því 
að frumvarp af þessura toga skuíi vera komið fram og tekur undir Öll megínsjónarmið 
þess. Sérstaklega ber að fagna því að staða íslensks táknmáls sem sjálfstæðs máls skuli 
viðurkennd með þeim hætti sem gert er í frumvarpinu.

Háskólinn á Akureyri vil! koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við frumvarpið:

1) í 10 gr. er talað um að stjómvöldum sé skylt að sjá til þess að íslenskur 
fræðiorðaforði á ólíkum sviðum eflist jafht og þétt og að hann sé öllum 
aðgengilegur og notaður sem víðast í skýringum á grein þessari kemur fram að 
gert er ráð fyrir að þessí skylda hvíli á oddvitum fræðasamfélagsins í heild og þá 
sérstaklega stjómendum háskóla og einstakra stofnana þeirra. Eigi að vera hægt 
að framfylgja ákvæði af þessum toga þarf að tryggja nægt fjármagn til að standa 
undir þeirri eflingu orðaforðans sem það felur í sér. Að öðrum kosti er hætt við 
því að ákvæðið verði Ktið annað en fagurgali sem dreginn er fram á tyllidögum.

2) Velta má því fyrir sér hvort ekki sé eðlilegt að frumvarpið kveði á um skyldur 
íslensks samfélags gagnvart þeim sem ekki hafa íslensku að móðurmáli og 
skilgreini rétt þeirra til þess að viðhalda móðurmáli sínu og menningarlegum 
bakgrunni.

Virðingarfyllst,

Stefán B. Sigurðsson, rektor
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