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Tegnspråk for alle
Verdigrunnlagene for alt det Norges Døveforbund (NDF) gjør:
NDF jobber for å fremme norsk tegnspråk. Alle, spesielt barn og unge,
skal ha universell tilgang til språk, dvs. norsk tegnspråk og norsk.
NDF jobber for tilgjengelighet slik at døve/hørselshemmede skal ha
universell tilgang til all informasjon i samfunnet.
NDF ser på det helhetlige mennesket og ikke bare på hørselen, NDF
arbeider for at alle skal ha tilgang til språk og tilgjengelighet i alle
livsfaser.

Norges Døveforbund (NDF) er en partipolitisk- og livssynsnøytral
interesseorganisasjon. Vi arbeider for å bedre døve/hørselshemmedes
situasjon på alle områder i samfunnet.
NDF er også en språkorganisasjon som jobber for å fremme norsk tegnspråk
som et offisielt språk og som en del av den norske kulturarven. Målet for
organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling for
døve/hørselshemmede i samfunnet.

NDFs organisasjonskart:

Organisasjon
NDF er en tydelig premissleverandør til politikere, skolevesenet,
utdanningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører når det gjelder
døve/hørselshemmede og tegnspråk. NDF jobber for å øke kunnskap om
døve/hørselshemmede og tegnspråk.
Lokallagene tilrettelegger aktivitet for døve/hørselshemmede i lokalsamfunnet
og driver påvirkningsarbeid i sakene som NDF er opptatt av.
NDF har faste utvalg og disse fungerer som fagorgan og skal gi råd til
forbundsstyret angående deres fagområder (utvalg i foreldre og oppvekst,
koda, tolk, arbeidsliv og senior).
NDF har opprettet stiftelser som har til formål å styrke kunnskap om, og
anerkjennelse av norsk tegnspråk. Disse er Ål Folkehøyskole og kurssenter for
døve, Døves Media og Teater Manu.

Overordnede mål
• Informere om døve/hørselshemmede og tegnspråk både til
tegnspråkmiljøet og storsamfunnet

• Gi premisser for, og følge opp offentlige dokumenter (eks. St meld 35,
«Mål og meining», NOU utredningen «Til barnas beste», «helhetlig
gjennomgang av tolkeområdet» og CRPD).
• Arrangere likepersonskurs og møteplasser (eks. besøkstjenester, treff
og seminarer).
• Styrke brukermedvirkning hos institusjoner som er relevant for
døve/hørselshemmede og tegnspråk.
Målsettinger i perioden 2017 – 2019
• Øke inntektskilder for å styrke NDF økonomisk.
• Styrke og gjennomføre konkret og målrettet medlemsrekruttering.
• Tilby og utvikle organisasjonskurs.

Språk
NDF er en språkorganisasjon som støtter oppunder statens ansvar for at norsk
tegnspråk beskyttes og videreutvikles som offisielt språk og som kulturarv.
NDF vil fortsette å bidra til høyere språkbevissthet hos alle som snakker norsk
tegnspråk, herunder offentlige etater og bedrifter som har norsk tegnspråk i
sitt virke.
Overordnede mål
• Døves Kulturdager og Døves dag fortsetter som årlig arrangement.
• Påse at døve/hørselshemmede barn skal ha tilgang til tospråklig miljø,
norsk tegnspråk og norsk, fra fødselen av.
• Sikre et fullverdig grunn- og videregående skoletilbud for
døve/hørselshemmede elever.
Målsettinger i perioden 2017 - 2019
• Utvikle en tegnspråkkurspakke som også inkluderer kursing av
tegnspråkinstruktører.
• Hørende barn av døve/hørselshemmede foreldre/søsken skal ha rett til
tegnspråkopplæring som morsmålsopplæring fra barnehage til
videregående skole.
• Tegnspråk tilbys som fremmedspråk og valgfag i
ungdomsskolene/videregående skoler, og da gjelder det spesielt skoler
som har døve/hørselshemmede elever.
• Døve/hørselshemmede skal ha rett til tegnspråklige tilbud på
sykehjem/omsorgstjenester.

Tilgjengelighet
NDF jobber for full deltakelse og likestilling i samfunnet.
Grunnlagsdokumentet er Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som også
omhandler varer og tjenester. I dette ligger at varer og tjenester skal være like
tilgjengelige for funksjonshemmede som for andre. FNs erklæring om
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne slår fast at ”mennesker
med nedsatt funksjonsevne bør ha anledning til å delta aktivt i prosesser som
fører fram til beslutninger om politikk og programmer, herunder dem som
berører dem direkte” (St meld 18 Læring og fellesskap).
Overordnede mål
• At døve/hørselshemmede opplever seg selv som inkludert i
samfunnet.
• Fremme likestilling og motarbeide diskriminering på grunn av
hørselstap.
• Forbedre tilgang til offentlig informasjon for døve/hørselshemmede.
• Se til at media følger de lover og forskrifter som gjelder for teksting
av TV- og nettsendinger.
• Flere tegnspråklige TV-sendinger og at programmer blir
tegnspråktolket.
• At døve/hørselshemmede får et fullverdig arbeidsliv
Målsettinger i perioden 2017 - 2019
• En landsomfattende nødmeldetjeneste som er universelt utformet.
• Tegnspråktolking som en del av universell utforming.
• Følge opp tolkerapporten «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet»
og alle områdene som følger med rapporten.
• Utarbeide et informasjonsdokument om universell utforming for
døve- og hørselshemmede i samfunnet.
• Forstå døve/hørselshemmedes utfordringer og muligheter i alle
livsfaser.
• Lovpålagt plikt til teksting av sendinger døgnet rundt på alle
plattformer.
• Få fram en politisk vilje til å bruke de teknologiske løsninger som er
tilgjengelige.
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