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Um 2. gr. Nauðsynleg forsenda þess, að mismunun á vinnumarkaði viðgangist ekki, er að réttur 
döff fólks til táknmálstúlkunar í atvinnulífi sé tryggður með sérstökum lögum.

Um 3. gr. Nauðsynlegt er að réttur döff fólks til táknmálstúlkunar í atvinnulífi sé tryggður með 
sérstökum lögum.

Um 10. gr.
Ráðstafanir atvinnurekenda vegna fatlaðra einstaklinga eða einstaklinga með skerta starfsgetu.

Atvinnurekandi skal gera viðeigandi ráðstafanir, sé þeirra þörf í sérstöku tilviki, til að gera 
fötluðum einstaklingi eða einstaklingi með skerta starfsgetu kleift að eiga aðgengi að og taka 
þátt í starfi, njóta framgangs í starfi eða fá þjálfun enda séu þær ráðstafanir ekki of íþyngjandi 
fyrir atvinnurekandann.
Í greinargerð kemur fram um 10. gr. að dæmi um viðeigandi ráðstöfun atvinnurekanda væri ef 
atvinnurekandi réði táknmálstúlk til að tryggja heyrnarskertum starfsmanni starfsþjálfun til jafns 
við aðra starfsmenn.

Í 13. gr. laga nr. 61/2011 segir: „Íslenskt táknmál er jafnrétthátt íslensku sem tjáningarform í 
samskiptum manna í milli og er óheimilt að mismuna mönnum eftir því hvort málið þeir nota.“ 
Þá segir einnig að ríki og sveitarfélög skuli tryggja að allir sem þess þurfa eigi kost á þjónustu á 
íslensku táknmáli. Ríki og sveitarfélög beri ábyrgð á því að varðveita íslenskt táknmál, þróa það 
og stuðla að notkun þess. Með tilkomu þessarar laga breytist sýn á fólk sem talar íslenskt 
táknmál. Réttur þess verður ekki lengur skýrður út frá fötlun heldur tungumáli. Það verður að 
líta svo á að sú skylda sé lögð á stjórnvöld að þau sjái til þess að heyrnarskertur eða heyrnarlaus 
starfsmaður geti átt samskipti á vinnustað, til jafns á við aðra starfsmenn, á íslensku táknmáli. 
Þessi skylda stjórnvalda á ekki að vera túlkuð sem aðstoð við fatlaða, heldur er um að ræða rétt 
til þess að tala annað mál en íslensku en sem er jafnrétthátt íslensku til samskipta. 
Starfsmaður á að eiga kost á að taka þátt í t.d. starfsmannafundum, símenntun, starfsþjálfun, 
samtali við samstarfsmenn og yfirmenn um það sem viðkemur starfinu. Þennan rétt til 
táknmálstúlkunar er nauðsynlegt að tryggja í atvinnulífinu með sérstökum reglum eða lögum. 
Túlkun þarf að vera tryggð af opinberu fé en ekki lögð á atvinnurekanda. Í Svíþjóð eru 
sambærileg lög um tungumálin og hér á Íslandi. Þar er þessi sýn frá fötlun til tungumáls 
viðurkennd og túlkaþjónusta fyrir táknmálstalandi fólk í atvinnulífi er greidd af hinu opinbera. 
Einnig eiga atvinnurekendur rétt á að sækja um styrk vegna aðgerða sem nauðsynlegar eru til að 
tryggja jafna stöðu starfsfólks í atvinnulífi.
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