HANDLINGSPLAN
2022 – 2025
«Veien etter språkloven»
Språkloven ble vedtatt på Stortinget 25.mars 2021 og iverksatt 1.januar 2022. Tegnspråk har
nå høyest mulig status etter paragraf 1 som sier at tegnspråk er ett av de offisielle språkene i
Norge, samt en egen paragraf, nr 7. Handlingsplanen har fokus på veien etter det. Hva må
NDF jobbe med?

Visjon

Et samfunn der vi har alle muligheter

Formål

Norges Døveforbund (NDF) er en organisasjon som arbeider for tegnspråklige og
tegnspråkinteresserte.
NDF er en flerspråklig organisasjon som arbeider for at døve/hørselshemmede og deres pårørende
skal ha fullverdig tilgang til samfunnet.

Verdigrunnlag

NDF er en språkorganisasjon og en organisasjon for funksjonshemmede. Vi jobber for å fremme
norsk tegnspråk. Alle døve og hørselshemmede skal ha universell tilgang til språk, dvs. norsk
tegnspråk og norsk.
Vi jobber for

tilgjengelighet uansett funksjonsvariasjon slik at døve/hørselshemmede skal ha
universell og likestilt tilgang til all informasjon i samfunnet.
Norges Døveforbund ser hele mennesket – ikke bare hørsel.

Tilgjengelighet, likestilling og menneskerettigheter
Overordnede mål
• Vi skal jobbe for likestilling og motarbeide diskriminering og forskjellsbehandling på grunn av
hørsel eller språk
• Offentlig informasjon skal være universelt utformet med tegnspråk og teksting
• Norge skal ha et rikt medietilbud med tegnspråk og teksting
• vi skal jobbe for å skape, ivareta og styrke tegnspråkkulturen. Særlig barn og unge, seniorer og
innvandrere må få styrket tilgang til tegnspråk.
• Tolketilbud av god kvalitet til døve og hørselshemmede skal være lett tilgjengelig
• Styrke tegnspråk og døves kultur gjennom døves kulturdager og FNs tegnspråkdag.
•
•

Døve og hørselshemmede skal ha rett til godt og inkluderende arbeidsliv
Mer forskning på tegnspråk

Målsettinger i perioden 2022 - 2025
• Få på plass en universelt utformet nød-app som kan brukes av alle, uavhengig av hørsel og
språk
• Stille krav til tegnspråkkompetanse i omsorgstjenester som har døve/hørselshemmede
brukere
• Det må/skal utarbeides CEFR (Det felles europeiske rammeverket for språk) for norsk
tegnspråk
• Rett til å velge tegnspråkmiljø med tegnspråkkompetanse i barnehage, grunnskole,
videregående skole og på sykehjem.
•

Få CRPD inn i norsk lov

•

Helsedirektoratet skal ha hørselstest som en del av sin helsekontroll når flyktninger kommer til
Norge. Når det er diagnostisert at de er døve, skal de samles på Ål Folkehøyskole. De skal ikke
isoleres på asylmottak.

Starte dialog og tilrettelegge for nyhetskanal for tegnspråkmiljøet.

•

Oppvekst
Overordnede mål
•
•

•
•
•
•

Sørge for at staten fremmer og styrker tilgang til tegnspråk som førstespråk og morsmål.
Styrke tilbudet i barnehage, grunn- og videregående skole til tegnspråklige barn
Tegnspråkopplæring skal være med i rammeplanen for barnehagen og i læreplanene for
grunnskolen
Tegnspråk skal være tilgjengelig som fremmedspråk og som valgfag i skolen
Vi skal jobbe for at Statped følger opp sitt mandat innen tegnspråk og tilbud for målgrupper
med døve, hørselshemmede og deres familier.
Sørge for at barnehageloven §38 også skal gjelde KODA.
Støtte opp om arbeidet i utvikling av tegnspråklige barnehager og skoler

Målsettinger i perioden – 2022-2025
•

•
•
•
•
•

En utredning om samarbeid på tvers av kommuner om tegnspråklige tilbud i f.eks
eldreomsorg, barnehager og skoler.
Starte dialog om fremtidig tegnspråkskole
Legge en ny plan for hvordan nå familier med døve og hørselshemmede barn med informasjon
om norsk tegnspråk og flerspråklighet.
Mer forskning om flerspråklighet hos døve og hørselshemmede barn
Arbeide for en forskrift om hvordan tegnspråkopplæring etter barnehageloven §38 skal
organiseres.
Starte en dialog og utarbeide en prosess for å gjøre det lettere å ha tegnspråk på skolen og på
sikt fjerne krav om sakkyndig vurdering i tegnspråkparagrafene

Organisasjon
Overordnede mål
•
•
•
•
•
•

Økt kunnskap om døve/hørselshemmede og tegnspråk, og at døve/hørselshemmede og
tegnspråk er en del av det språklige og kulturelle mangfoldbegrepet
Sikre døve/hørselshemmedes perspektiv og behov ved å inkludere brukere hos institusjoner og
organisasjoner som er relevante for døve/hørselshemmede og tegnspråk
Bistå våre lokallag og styrke deres lokalmiljø for døve/hørselshemmede
Tegnspråkkurs skal være en naturlig del av det daglige tilbudet i organisasjonen
Støtte lokallagene gjennom direkte dialog med forbundsledelsen om lokale utfordringer og
behov for støtte.
Tydeligere felles profil i NDF og våre lokalforeninger

Målsettinger i perioden 2022-2025
•
•
•
•

Årlige organisasjonskurs i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Faste samlinger i tillegg til ledermøte/landsmøte
Opprette og fremme enkle måter for å støtte NDF økonomisk fra personer og virksomheter.
Øke medlemstallet til 3000 medlemmer.

