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Efni: Frumvarp til stjórnarskipulaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 26. mál.

Félag heyrnarlausra vill kom á framfæri athugasemdum vegna frumvarps til 
stjórnarskipulaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Viðurkenning íslenska táknmálsins 
í stjórnarskrá og almennri löggjöf er og hefur verið eitt af helstu baráttumálum félagsins 
um áratuga skeið.

1. Íslenska táknmálið er tungumál

Íslenska táknmálið er tungumál. Táknmál er talað af fólki víða um heim en það táknmál 
sem talað er hér á landi er íslenskt, heitir íslenskt táknmál og er móðurmál heyrnarlausra 
Íslendinga.

Íslenska táknmálið var ekki búið til heldur er það sjálfsprottið vegna eðlislægrar þarfar 
mannsins til að tjá sig og eiga í samskiptum. Íslenskt táknmál er því ekki táknuð íslenska, 
eða íslenska töluð með höndunum. Íslenska táknmálið hefur sína eigin málfræði og 
setningaskipan líkt og önnur tungumál. Þá breytist það milli kynslóða, en sem dæmi er til 
barnatáknmál og unglingatáknmál. Táknmálið þróast þannig og breytist í takt við tíma og 
aðstæður, rétt eins og raddmálin gera.

Ekki er haldin sérstök skrá yfir fjölda heyrnarlausra á Íslandi en áætlað er að í kringum 
450 til 500 Íslendingar reiði sig á íslenskt táknmál til tjáningar og samskipta. Skráðir 
félagsmenn í Félagi heyrnarlausra eru um 180 talsins en samkvæmt lögum félagsins verða 
skráðir félagsmenn að hafa náð 18 ára aldri. Utan skráningar standa því börn undir 18 ára 
aldri, foreldrar þeirra, fjölskylda og aðrir aðstandendur.

2. Lagaleg staða íslenska táknmálsins

Um íslenska táknmálið gilda lög nr. 61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 
táknmáls. Fyrir gildistöku laganna þann 15. júní 2011 átti íslenska táknmálið sér ekki stoð 
í íslenskri löggjöf. Með 3. gr. laga nr. 61/2011, hlaut íslenska táknmálið opinbera 
viðurkenningu sem mál heyrnarlausra, heyrnarskertra og daufblindra Íslendinga. Með 
ákvæðinu var íslenska táknmálinu gert jafnhátt undir höfði í samskiptum og íslenskri tungu 
(fskj. nr. 1, bls. 6). Í 2. mgr. 13. gr. laganna segir síðan orðrétt: „Íslenskt táknmál er 
jafnrétthátt íslensku sem tjáningarform í  samskiptum manna í  milli og er óheimilt að 
mismuna mönnum eftir því hvort málið þeir nota."

3. Þörf er á setningu stjórnarskrárákvæðis um íslenskt táknmál

Þegar lög nr. 61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, tóku gildi 15. júní 
2011 hafði opinber viðurkenning táknmálsins verið eitt helsta baráttumál Félags 
heyrnarlausra í yfir 20 ár. Innan samfélags heyrnarlausra voru því miklar væntingar 
bundnar við lagasetninguna. Reyndin er hins vegar sú að nú, rúmum átta árum eftir 
gildistöku laganna, hafa áhrif þeirra ekki reynst jafn mikil og vonir stóðu til. Í íslensku 
samfélagi er enn til staðar margskonar mismunun á grundvelli þess hvort tungumálið er 
notað, íslenska eða íslenskt táknmál. Afleiðingarnar eru ítrekaðar takmarkanir á rétti 
heyrnarlausra til að nýta sér grundvallarréttindi sín, svo sem til náms og heilbrigðis- 
þjónustu svo eitthvað sé nefnt.
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Það er því ósk Félags heyrnarlausra að sett verði stjórnarskrárákvæði sem viðurkennir 
íslenskt táknmál sem mál heyrnarlausra, heyrnarskertra og daufblindra Íslendinga.1

Ýmsar skuldbindingar hvíla á ríkjum samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum um 
að tryggja minnihlutahópum ákveðin tungumálaréttindi. Félag heyrnarlausra bendir á að 
rétturinn til að nota sitt eigið tungumál og rétturinn til að njóta eigin menningar eru meðal 
þeirra grundvallarmannréttinda sem 27. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg 
og stjórnmálaleg réttindi tekur til. Táknmálið fellur ótvírætt undir slíkan rétt. Fyrir liggur 
að Ísland hefur skuldbundið sig að þjóðarétti til að virða samninginn. Þá er í 21. gr. 
sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks meðal annars fjallað um skyldur 
aðildarríkja til að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að fatlað fólk geti nýtt sér 
rétt sinn til tjáningar- og skoðanafrelsis. Í b- og e-lið 21. gr. samningsins er sérstaklega 
tiltekið að tryggja eigi framangreindan rétt með því að viðurkenna og stuðla að notkun 
táknmáls. Ísland fullgilti samninginn árið 2016.

4. Tillaga Félags heyrnarlausra um stjórnarskrárákvæði um íslenska tungu og 
íslenskt táknmál

Af Norðurlöndunum er Finnland eina ríkið sem sett hefur bæði sérstakt ákvæði í 
stjórnarskrá og almenna löggjöf um opinber tungumál, svo og um rétt minnihlutahópa til 
að nota tungumál sitt og um réttindi þeirra sem nota táknmál eða þarfnast aðstoðar túlks. 
Ákvæðið stendur í 17. gr. finnsku stjórnarskrárinnar saman með mannréttindaákvæðum 
hennar (fskj. nr. 2, bls. 67). Í finnsku stjórnarskránni er finnska táknmálið þannig 
viðurkennt sem sérstakt tungumál.

Nú þegar er mælt fyrir um í gildandi lögum að íslenskt táknmál sé jafnrétthátt íslenskri 
tungu. Í því ljósi hlýtur tilgangur stjórnarskrárákvæðis um íslenska tungu jafnframt að 
vera sá að viðurkenna íslenska táknmálið sem tungumál og réttindi þeirra sem nota 
táknmál. Félag heyrnarlausra leggur því á þessu stigi til eftirfarandi breytingar á texta 
ákvæðisins:

1. gr.
Við lögin bætist ný grein, svohljóðandi:
Íslenska er þjóðartunga Íslendinga og skal ríkisvaldið styðja hana og vernda.

Íslenskt táknmál er tungumál þeirra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar 
og samskipta. Skal ríkisvaldið styðja það og vernda.

Félag heyrnarlausra er að sjálfsögðu tilbúið til frekara samstarfs á þessu stigi sé þess 
óskað. Þess má geta að félagið á í góðu samstarfi við systurfélög sín á Norðurlöndunum 
og er virkur þátttakandi í alþjóðlegri samvinnu tengdu málefninu. Félagið er því reiðubúið 
að afla hvers kyns upplýsinga og gagna ef þess er beiðst, svo sem um reynslu systurfélaga 
af lagaumhverfi táknmálsins í nágrannaríkjunum.

Virðingarfyllst, 
f.h. Félags heyrnarlausra

Heiðdís Dögg Eiríksdóttir, formaður Félags heyrnarlausra

1 Félag heyrnarlausra sendi erindi til stjórnarskrárnefndar sem skipuð var árið 2005 af þáverandi 
forsætisráðherra. Í erindi félagsins kom fram ósk um að íslenskt táknmál yrði viðurkennt sem fyrsta mál 
heyrnarlausra, heyrnarskertra og daufblindra Íslendinga og tók Öryrkjabandalag Íslands undir þá kröfu. Um 
erindi félagsins er fjallað í áfangaskýrslu nefndarinnar frá febrúar 2007, aðgengileg á vefslóðinni: 
https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/5543/Efni.pdf?sequence=1.
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