
PROJEKTBESKRIVNING 

- Idéverkstan WeSign  http://wesign.wordpress.com 

Inledning 
Idéverkstan WeSign är en förstudie inom ramen för Teckenspråkig Kulturskola, ett projekt som löper 
under tiden ’08 – ’10 med start ’09. 
WeSign startades för att bana väg och lyfta upp teckenspråkiga förebilder inom estetisk verksamhet – 
allt från tillgänglighet dvs tolkad kultur till teckenspråkig scenkonst och konst i övrigt. DHB, en 
intresseorganisation för föräldrar till döva barn, stödde initialt upp med medel till en samordnare.

WeSign är ett öppet diskussionsforum för alla som vill bolla och utbyta tankar och idéer kring hur vi 
tillsammans kan stärka, främja och utveckla kultur på svenskt teckenspråk.

Vårt arbete utgår ifrån ett språkperspektiv – och sker på teckenspråkiga medborgares villkor.
I arbetet med förankring, lobbying och opinionsbildning betraktar vi oss som en medborgarrörelse.

Det övergripande målet med projektet är att skapa ökad tillgänglighet, mer inflytande och större delaktighet i 
samhällets kulturliv för teckenspråkiga medborgare, samt att stärka svenskt teckenspråks status.

Vid årsskiftet övergår projekt Teckenspråkig Kulturskola till permanent kommunal verksamhet i Örebro. Vad 
händer då med idéverkstan/mötesplatsen WeSign? Att gå vidare och göra WeSign till ett eget projekt känns 
nödvändigt för att:

• få möjlighet att fortsätta de tankar, samtal, idéer och processer som satts igång
• stärka Sveriges teckenspråkiga medborgares demokratiska påverkansmöjligheter
• bredda tankesmedjans möjlighet till inflytande – kultur är ett viktigt verktyg för att nå fram till demokrati 

och delaktighet i samhället
• få möjlighet att  sprida ”WeSign-modellen” till yngre åldrar
• sprida ”WeSign-modellen” ut i landet – vi vill se syskon växa upp på andra platser i landet. Nätverk är 

under uppbyggnad på de orter som har Specialskolor (SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten, och 
Kannebäcksskolan Göteborg i kommunal regi) samt orter med hörselklasser.

• ge dessa frågor genomslagskraft på Riksnivå – en nationell handlingsplan bör tas fram (Enligt 
forskargruppen på Örebro Universitet KKOM – DS (Kommunikation, Kultur Och Mångfald – Deaf 
Studies) finns ingen motsvarighet i Norden eller i Europa).

• ge ABF som organisation mer kunskap om och erfarenhet av den teckenspråkiga världen – samtliga 
intresseorganisationer nedan kopplade till svenskt teckenspråk, är medlemmar i ABF: 

• Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
• Unga Hörselskadade (UH)
• Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB)
• Hörselskadades Riksförbund (HRF)
• Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) 
• Vuxen döva i Sverige (VIS)

För ett genomförande av projektet ansöker vi härmed om medel från Arvsfonden för att möjliggöra  
fortsatt arbete med idéverkstan WeSign. 
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VARFÖR ÖREBRO?

Europas teckenspråkiga huvudstad 

10.000 teckenspråkiga medborgare

Svenskt teckenspråk – Örebros andra största språk

Nordens första och enda teckenspråkiga kulturskola

Europas största tolkcentral

Riksgymnasium för döva, hörselskadade och språkstörda

En av Specialpedagogiskaskolmyndighetens (SPSM) grundskolor – Birgittaskolan

Kommunal förskola – Kattungen

Nationell tolkutbildning – Fellingsbro folkhögskola

Örebro universitet: Forskningsgruppen KKOM-DS

Rikskansli DHB (Riksförbundet för Döva, hörselskadade och språkstörda barn)

Spread The Sign: http://www.spreadthesign.com/se/ 
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BAKGRUND - FÖRSTUDIE

I januari 2008 fick vi med hjälp av medel från Arvsfonden och med ABF som huvudman sätta igång en 
teckenspråkig kulturskola i Örebro (projekt Teckenspråkig kulturskola). Uppgiften kändes självklar då en av 
Sveriges sex grundskolor för teckenspråkiga samt Riksgymnasiet för döva, hörselskadade och språkstörda 
ungdomar finns i vår stad. En kartläggning genomfördes och visade ett stort behov av (läs total brist på) 
estetisk fritidsverksamhet för målgruppen. Efter bara några veckor fick vi frågor och förfrågningar i vårt knä 
som gjorde oss uppmärksamma på följande:

• okunskap bland hörande om svenskt teckenspråk, dövas historia och kultur
• brist på teckenspråkiga förebilder inom kultursektorn  
• avsaknad av eller YTTERST FÅ teckenspråkiga konstyttringar
• tystnad kring frågor av rättvise- och tillgänglighetskaraktär, där vi menar att frågor om rättvisa och 

tillgänglighet för teckenspråksanvändare (i synnerhet döva och hörselskadade) måste stärkas. Detta 
aktualiseras i våra kontakter med kulturarrangörer, kommun, landsting och Regionförbund. Det 
handlar ofta om rätt till tolk för offentliga tillställningar. Vi såg att uppgiften inte ligger i projekt TSP-KS 
uppdrag men att frågorna ligger till grund för en lyckad utgång av projektet

• svårigheten att skapa och genomföra träffar med en referensgrupp bestående av teckenspråkiga unga 
människor. Stor ovana vid eget engagemang, avsaknad av motivation och framtidstro.
Detta kan till stor del förklaras genom en historisk tillbakablick – så sent som 1979 var man som döv 
medborgare ålagd att tillfråga Skolöverstyrelsen om tillåtelse att få gifta sig (!). En stark känsla av 
statligt överförmynderi finns kvar i målgruppen. SDR skriver på sin sajt ( www.sdrf.se ) : Efter 130 år - 
erkänns att det var fel att förbjuda teckenspråk i dövundervisningen. Vid den internationella 
dövlärarkonferensen som hölls i Kanada i år, uttalades officiellt att beslutet i Milano 1880 att förbjuda 
teckenspråket i dövundervisningen varit till skada för döva i hela världen.” (Publicerad 2010-09-27).

• social utsatthet inom målgruppen: I rapporten ’Liv och hälsa ung 2005 och 2007’, (Brunnberg m fl, 
Örebro Läns Landsting 2009) kommer hörselskadade och döva ungdomar i Örebro till tals om sin 
egen verklighet.  Citat: ”Det är alltså en dyster bild som tecknas av situationen för en stor grupp av 
ungdomar med funktionsnedsättning av hörseln(…). Det är en utsatt grupp som inte har jämlika villkor 
för hälsa jämfört med andra ungdomar. ” Rapporten fokuserar främst på användning av droger samt 
olycksrisker men tar även upp den psyko-sociala hälsoaspekten

• behovet av en fungerande öppen mötesplats mellan döva och hörande.

Detta sammantaget gjorde att vi vände oss till arvsfonden med ytterligare en ansökan – vi förstod att vi 
behövde satsa tid och engagemang på ovanstående frågor för att teckenspråkig kulturskola skulle ha en rimlig 
chans att bli en stadigvarande verksamhet. Ansökan beviljades och därmed blev idéverkstan WeSign en 
förstudie inom projektet.  

WeSigns arbete
Vi har sedan starten jan- 09 arbetat med rättvise- och tillgänglighetsfrågor i kulturens namn. Vi menar att 
frågor om rättvisa och tillgänglighet för teckenspråksanvändare (i synnerhet döva och hörselskadade) måste 
stärkas. Under tidsperioden 2009-01 – 2010-06  har vi genomfört ca 12 öppna mötesplatser med högt i tak 
och målet klart: inga långdragna diskussioner om tolkbrist eller hinder för utbildningsvägar tillåtna, vilka annars 
tenderar att ta över samtalen. Att fokusera på möjligheter och positiva perspektiv genom kultur är vårt 
starkaste vapen. Att möta varandra och förstå att vi är fler som känner till behoven är vår nyckel till förändring.
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Följande syfte och mål utarbetades under förstudien:
Genom att stimulera till dialog med olika politiker/beslutsfattare inom kommun, landsting, regionförbund, 
kulturinstitutioner/kulturens aktörer, media m.fl., lyfte vi intressefrågor runt kultur och fritid som rör 
teckenspråkiga medborgare. Målet är ökat inflytande, delaktighet och tillgänglighet i kultur- och 
fritidsrelaterade frågor. 
Det är oerhört viktigt att vi möjliggör väl synliga kulturarenor för teckenspråkiga i samhället, och att vuxna 
teckenspråkiga deltar – det behövs förebilder för våra unga. Repotage Nerikes Allehanda 2010-06-23 se 
bilaga 1.

Konkreta resultat: 
WeSign har under det senaste året varit en viktig aktör i arbetet med att lyfta svenskt teckenspråk i Örebro. 
Det har lett till att Örebro stad utropat sig själv till Europas teckenspråkiga huvudstad, se bilaga 2.

Teckenspråkskonferens: Vi fick möjlighet att driva igenom samt önska innehåll i den konferens som hölls i 
mars 2010 som en del av Örebros Jubileumsår: "Har du något att säga, se då till att folk kan lyssna”. Oss 
veterligen var det den första konferens med detta innehåll som inte genomfördes i Landstingets eller SPSMs 
(Specialpedagogiska Skolmyndighetens) regi. Vi såg tidigt att styrgruppen för konferensen bestod av idel 
hörande och bestämde oss därför för att anställa en kompetent döv medarbetare för uppgiften att vara med 
och planera samt genomföra konferensen. Vi såg behovet av att bryta maktstrukturer – vi ville inte medverka 
till en konferens OM teckenspråkiga utan MED, se bilaga 3. SVT bevakade evenemang.

Publika dagen av teckenspråkskonferensen: Dagen efter konferensen arrangerades ’Teckenspråk på stan’ 
av olika aktörer inom den teckenspråkiga världen i Örebro. 
Dagen inleddes med en manifestation utanför Örebro rådhus. Under parollen: ´Stolta teckenspråkiga 
Örebroare syns´, applåderade vi politikernas beslut att utropa Örebro till Europas teckenspråkiga huvudstad, 
se bilaga 4.
Vi tog en stor del av ansvaret (kontakt med media, näringsliv etc) och arrangerade själva en Kulturscen mitt i 
Örebros största, centrala köpcentra Krämaren. Streetdance, Stand-Up, Melodifestival-låtar mm levererades – 
taltolkat. SVT bevakade även detta evenemang:(http://svt.se/2.98059/1.2191124/teckensprak_pa_stan?
lid=puff_1271232&lpos=extra_2 )

Skrivelse som via WeSign och Europeiskt teckenspråkscenter (ideell förening)  från medborgarhåll 
överlämnades till Örebro kommunfullmäktige. Skrivelse var ett svar på frågan gällande utropande av Örebro till  
Europas teckenspråkiga huvudstad. Se bilaga 5.

Kulturstrategi: En grupp inom WeSign bestående av Resursbiblioteket Örebro kommun, DHB, DFÖ, 
Teckenspråkig kulturskola lämnade en svarsremiss på Regionförbundet Örebro kulturstrategi med 
tillhörande förslag på strategi på det teckenspråkiga området, se bilaga 6.

Debattartikel författad och publicerad i Nerikes Allehanda 2010-04-12, text i papperstidningen samt framförd 
på teckenspråk tidningens webb: se bilaga 7.

Sveriges största julallsångskonsert utomhus (O´Helga Natt) hålls årligen i Örebro och tolkas till teckenspråk . 
Alla sånger framförs av teckenspråkiga artister. 2008 stod vi som avsändare – kommunen tog över 2009. 

Vidare har vi lokalt påverkat Nationaldagsfirandet i Stadsparken år 2009, 2010 – arrangören Kulturskolan ser 
numera till att programmet teckenspråkstolkas. Stadens Valborgsfirande har också framförts på teckenspråk.

Då Melodifestivalens ”Andra chansen” kom till Örebro framfördes samtliga bidrag på teckenspråk – vid sidan 
av scenen men direktsänt via svt.se med 31.000 antal träffar. Veckan därpå beslöt SVT att framföra finalen 
direktsänt (via svt.se) på teckenspråk med 57.000 antal träffar. Se bilaga 8.
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På riksnivå fick vi gehör för idén att teckenspråkstolka TV-sändningen som följde Det kungliga bröllopet i 
somras. Det ledde till att evenemanget framfördes på svt.se - på svenskt teckenspråk.

Kungafamiljen på besök i Örebro 21 aug: Som en del av Örebros Jubileumsår firades en högtidsceremoni i 
S:t Nicolai kyrka med påföljande folkfest på Järntorget med kungens tal, artistframträdande mm. , där 
alltsammans tolkades/framfördes på teckenspråk.

Blogg: Till dagens datum: 8600 

Fysiska mötesplatser WeSign: Antal genomförda stormöten: 12 st. Sändlista: Drygt 100 personer.

SYFTE 
  
Med ovan beskriven bakgrund samt förststudie är det övergripande syftet med projektet att för målgruppen 
stärka Sveriges teckenspråkiga medborgares demokratiska påverkansmöjligheter/rättigheter genom kultur. 
ABF skriver i sitt idéprogram, som en av tre grundprinciper att de vill ”skapa förutsättningar för delaktighet och 
valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor”. (ur ”Gör en annan värld möjlig”, Idéprogram Arbetarnas 
bildningsförbund).

Vi vill:
• ge möjlighet för tankesmedjan att bredda sitt inflytande – kultur är ett viktigt verktyg för att nå fram till 

demokrati och delaktighet i samhället
• stärka Sveriges teckenspråkiga medborgares rättigheter i förhållande till det omgivande samhället samt 

demokratiska påverkansmöjligheter
• ge unga människor i Sverige möjlighet att möta de tankar, det nätverk och de goda exempel som 

uppstått inom WeSign
• lyfta fram ungt arrangörsskap
• uppvakta, förankra, upplysa och samarbeta med olika kulturinstitutioner samt intresseorgansiationer.
• kunna använda medel för att få igång processer/samarbeten där kunskap saknas, konkret kunna betala 

in tolkar samt möjliggöra att kompetens möter behov.

MÅLGRUPP 

WeSigns arbete handlar i hög grad om attitydförändringar bland hörande och i det hörande samhället; från 
synen på teckenspråk som hjälpmedel till synen på svenskt teckenspråk som språk. Från synen på döva som 
funktionshindrade till synen på döva som teckenspråkiga medborgare.  
Därför är vår målgrupp primärt de icke teckenspråkiga – i nära samarbete med de teckenspråkiga.
( Med teckenspråkiga avses alla personer som oavsett hörselkapacitet behärskar svenskt teckenspråk).

ABF Sverige är huvudman och därmed ägare av projektet. ABF Örebro län är utförare, vilket innebär att 
Örebro utgör basen för arbetet.
Örebro har nyligen utropat sig till Europas Teckenspråkiga Huvudstad, och det finns ett stort behov av 
utbildning, mötesplatser och gemensamma upplevelser av svenskt teckenspråk, vilket berör både 
teckenspråkiga och icke teckenspråkiga. Antalet teckenspråkiga medborgare uppskattas till 10.000 och 
svenskt teckenspråk betraktas vara stadens andra största språk. 
Parallellt med WeSign Örebro avser vi att under år 2 nå målgruppen i teckenspråkiga städer, via ABF’s 
rikstäckande arbete.
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MÅL 

Övergripande mål: 
• Åstadkomma attitydförändringar, se föregående stycke
• Lyfta språkperspektivet: i språklagen (som trädde i kraft den 1 juli 2009) sägs bland annat att ”...det 

allmänna ska skydda och främja användningen av svenskt teckenspråk.” (2009:600)
• Skapa en kunskapsbank där utbildade lärare, pedagogiska resurser, föreningar, organisationer, metoder 

och kontakter organiseras och tillgängliggörs
• Utveckla WeSigns blogg
• Inbjuda till kontinuerliga möten inom idéverkstaden
• Skapa mötesplatser a la WeSign i övriga landet.

Mätbara mål

År 1:
• Fortsätta tillgängliggöra idéverkstaden lokalt (Örebroregionen)
• Möta ABFs personal i teckenspråkiga städer
• Upprätthålla dialog med representanter från intresseorganisationer, verksamheter, kulturinstitutioner samt 

kommuner
• Skapa styrgrupp på riksnivå.
• Öka antalet besökare på vår blogg

År 2:
• Att på riksnivå påbörja arbetet med att skapa mötesplatser i teckenspråkiga städer.
• ABFs 100-års jubileum i Stockholm (Kulturhuset): Presentation av WeSigns arbete samt kulturyttringar på 

svenskt teckenspråk.

År 3
• Verka för självgående idéverkstäder (WeSign) i resp. stad.
• Implementera WeSigns arbete i ABFs verksamhet; folkbildning, kulturarenor, arrangörsskap
• Skapa deltidstjänster på de lokala ABF-kontor i Sverige där behov av teckenspråkig folkbildning, 

arrangemang osv utgör tillräcklig mängd.
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METOD  ´WeSign-modellen´
1) Från kulturfrågor till demokratifrågor, se bild nedan
I arbetet med att jobba för att främja kultur på och med svenskt teckenspråk, tvingas teckenspråkiga 
medborgare alltför ofta in i en tillgänglighetsfråga då tolk krävs för att ta del av samhällets kulturliv. Nekas 
man tolk blir denna fråga en rättighetsfråga, som i sin tur gränsar till en medborgarfråga, och ytterst blir 
detta förstås en demokratifråga (eller varför inte en fråga om mänskliga rättigheter?). Detta leder till att 
diskussioner på WeSigns träffar tangerar även andra samhällsområden/sektorer; utbildning, arbetsmarknad, 
medborgarservice, social vård/omsorg osv. Vi söker hela tiden föra tillbaka diskussionen till att handla om/röra 
kulturfrågor.
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2) Mötesplats
Vi skapar en öppen mötesplats mellan döva och hörande (vi vet ingen annan plats där hörande och döva 
kontinuerligt möts, i sitt slag alltså unikt). Mötesplatsen möjliggör även för olika intresseorganisationer att träffa 
varandra (rör sig normalt endast inom sin ”familj”/grupp). Vi betonar vikten av nätverk och av att lyssna på 
varandra. Våra möten har skett på olika ställen – till en början i ABFs lokaler men senare i en av 
Stadsbibliotekets hörsalar av två anledningar: behovet av neutral mark samt stor uppslutning, vi behövde helt 
enkelt mer plats.

3) Medborgarrörelse
Vi skapar en ny form av organisering: Inom WeSign härskar ”komma-gå-tanken”. Vi är ingen förening som 
förväntar oss återkommande närvaro av alla medverkande. Personer deltar utifrån engagemang i speciell 
intressefråga eller av allmänt intresse – eller av ren nyfikenhet! Vi uppmuntrar dialog,  både intern och extern 
och uppmuntrar varandra att skapa arbetsgrupper för att t ex uppvakta kulturinstitutioner, tjänstemän, politiker 
etc. 
Vi arbetar för att teckenspråkiga medborgare ska bli en del av samhällelig offentlig dialog/debatt – dock utan 
att WeSign är avsändare! Konsensus är inte ett mål. Förankring, lobbying och opionionsbildning är viktiga 
verktyg för att så långt som möjligt skapa demokratiska påverkansmöjligheter inom frågor rörande svenskt 
teckenspråk – med kultur som verktyg.

4) Språkperspektiv istället för handikapperspektiv
Arbetet med attitydsförändring genom kunskap och information om teckenspråkets ställning samt dövas kultur 
och historia genomsyrar WeSign.

5) Attitydsförändring genom kulturyttringar 
Vi vill stärka målgruppens självkänsla och framtidstro vilket genererar studiemotivation och arbetslust, dvs vi 
drivs av ett folkhälsoperspektiv. ( se rapporten Liv o Hälsa Ung ) samt skapa förtroende inom och för 
målgruppen genom att arbeta MED inte FÖR densamma.
Människors attitydförändringar är nyckeln till samhällets omdanande! Genom att ge Svenskt Teckenspråk 
spelrum och status och belysa de kulturkrockar som är vardagsmat mellan döva och hörande ställer vi 
språkperspektivet i rampljuset och möjliggör möten mellan parallella sociala kulturer. 

Örebro kommun är sedan 60-talet ansvarig för teckenspråkiga gymnasieungdomars utbildning/boende/fritid. 
Det betyder att gruppen teckenspråkiga ungdomar är stor i vår stad – men också att de teckenspråkiga vuxna 
är många. Riksgymnasiet för döva, hörselskadade och språkstörda är en stor arbetsplats med många 
teckenspråkiga anställda, både döva och hörande. Att skapa tillgänglighet/delaktighet inom kultursektorn är en 
viktig del för att ge människor en meningsfull fritid och generera motivation både för de unga som kommer till 
vår stad för att läsa men även för de vuxna som bär ansvaret som förebilder.
Som förälder till ett barn på 16 år som förväntas flytta till Örebro för gymnasiestudier finns det oftast inget val – 
jämför med det fria gymnasievalet för hörande ungdomar! 

WeSigns arbete bygger på samarbete mellan döva och hörande. Därför kommer WeSigns arbetsgrupp att 
utgöras av teckenspråkiga personer från båda dessa världar.

Ur ABF’s Idéprogram: ´Kulturen är en viktig del av folkbildningen och en grundläggande förutsättning för ett 
aktivt och levande medborgarskap. Sambanden mellan kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande är 
uppenbara.Vår uppgift är att stärka kulturens roll i demokratin och demokratisera kulturen.
ABF’s kulturprogram har två dimensioner: Den ena är att ge människor förutsättningar för eget skapande som 
gör dem till aktörer istället för enbart konsumenter. Den andra är att låta människor ta del av det redan 
skapande (tillgänglighet, vår anm).
ABF ska bidra till att utveckla det mångkulturella samhället genom att främja en språklig och kulturell mångfald 
(…).
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GENOMFÖRANDE  

Genomförande utifrån WeSigns METOD, se Rubrik med samma namn

1. Från kulturfrågor till demokratifrågor
Fortsätta, utveckla och uppmuntra de samtal som startats inom WeSign.
Högt i tak och målet klart: inga långdragna diskussioner om tolkbrist eller hinder för utbildningsvägar tillåtna 
vilka annars tenderar att ta över samtalen. Att fokusera på möjligheter och positiva perspektiv genom kultur är 
vårt starkaste vapen. Att möta varandra och förstå att vi är fler som känner behoven är vår nyckel till 
förändring.

2. Mötesplats
Vi fortsätter skapa en öppen mötesplats mellan döva och hörande.
Fysiska/virituella/blogg möten i olika konstellationer på såväl lokal som nationell nivå.

3. Medborgarrörelse
Befintlig idéverkstad kvarstår utan avsändare, men för att föra modellen ut i landet samt driva kulturfrågor 
rörande svenskt teckenspråk behöver vi skapa en lobbygrupp i WeSigns anda.
Denna lobbygrupp kommer att bestå av teckenspråkiga döva och hörande medborgare med uppdrag att 
stimulera till dialog med olika politiker/beslutsfattare inom kommun, landsting, regionförbund, 
kulturinstitutioner/kulturens aktörer, media m.fl., lyfter vi intressefrågor runt kultur och fritid som rör 
teckenspråkiga medborgare. Målet är ökat inflytande, delaktighet och tillgänglighet i kultur- och 
fritidsrelaterade frågor.

4. Språkperspektiv istället för handikapperspektiv
Vi önskar arbeta enligt den nya språklagen (som trädde i kraft den 1 juli 2009)  för att ”... skydda och främja 
användningen av svenskt teckenspråk.” (2009:600).
Saxat ur ABFs idéprogram; ”ABF ska vara en mångkulturell mötesplats mellan etablerade svenska 
organisationer för etniska och språkliga minoriteter”.

5. Attitydsförändring genom kulturyttringar
Vi saknar idag kulturyttringar på svenskt teckenspråk – förebilderna är få och den enda etablerade 
kulturaktören i Sverige som arbetar med scenkonst på teckenspråk är Riksteaterns Tyst Teater (startade som 
studiecirkel på ABF 1970 och en del av Riksteatern sedan 1977).

Tyst Teater är en mycket viktig samarbetspartner för oss – de inspirerar och stöttar teckenspråkig scenkonst i 
Sverige, Europa och övriga världen. Riksteatern har idag fler döva anställda än någonsin och dess 
skådespelare är i hög grad förebilder och har fungerat som sådana sedan starten. Deras kompetens på 
området är ovärderlig. Tyst Teater har under de senaste åren drivit Arvsfondsprojektet Unga Tyst Teater. 
Teckenspråkig Kulturskola har haft ett nära och mycket givande samarbete med det projektet. Vi ser fram 
emot att fortsätta samarbetet med Riksteatern Tyst Teater, se stödskrivelse.
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Metodutveckling

Vi ser ett stort behov av att låta WesIgn medverka till att ”sätta båtar i sjön”, för utveckling och 
genomförande av olika kulturprojekt - framförallt under år 1. Därför söker vi medel för följande:

Visukal 2012 
Riksteaterns Tyst Teater avser att satsa och ge sin nästa stora produktion i Örebro! Ordet visukal är en 
blandning av orden visuell och musikal – dvs en musisk, visuell teater där det inte spelar roll om publiken är 
döv eller hörande, teckenspråkig eller ej! En - i Sverige - ny scenkonst där musiken är lika viktig som rörelsen, 
svenskt teckenspråk lika viktigt som det talade ordet. Riksteatern Örebro län är projektägare. Premiär planeras 
vt 2012. Alla aktörer ännu ej fastställda. Rgd/Rgh, Kommunala Kulturskolan, Örebro kommun, 
Regionförbundet samt Svenska Kammarorkestern finns med i samtal. Vi önskar utgöra en del av 
projektledargruppen där vi i så stor utsträckning som möjligt vill tillvarata resans alla möjligheter – öppna 
repetitioner, workshops för elever i olika årskurser samt samarbete med Riksgymnasiets olika 
yrkesutbildningar såsom Media-, Bygg-, Estet-, Målar-programmet osv. Vårt kontaktnät både inom den 
teckenspråkiga resp icke teckenspråkiga världen efterfrågas. Vi avser att under år 1 arbeta 50 % med detta, 
delat på fler personer och i nära samarbete med Riksteatern Örebro Län. 
Projektet innebär en möjlighet att skapa nya kontaktytor och samarbeten mellan målgrupper, som kommer att 
fortsätta utvecklas även efter våren 2012.
 
Forumteater 
Riksgymnasiet (RGD/RGH) har efterfrågat möjligheten att använda Forumteater som ett medel för att 
bearbeta viktiga frågor bland teckenspråkiga ungdomar. I Örebro finns den duktiga teaterensamblen Martin 
Mutter, väl känd för sitt arbete med detta verktyg. För att Martin Mutter ska kunna erbjuda sina tjänster till 
gymnasieskolorna måste kompetensen höjas alt teckenspråkiga forumteaterledare utbildas. Det är en 
förutsättning för att målgruppen ska få förtroende för formen. Tolkar för samtal och utbildning behövs initialt. 

Stand-Up 
2 unga begåvade döva kvinnor har utvecklat Stand Up på svenskt teckenspråk. De driver skönt med både sin 
egen kultur och hörandes. Många har under senaste året tagit del av deras goa humor och vi har insett vikten 
av det förlösande skrattet – vi har flitigt använt deras förmågor både vid seriösa seminarietillfällen och som 
underhållning. De trampar ner fördomarna under sina fötter! Samarbete med professionell regissör samt tolkar  
plus röstskådespelare behövs fortsatt under år 1 tills någon Kulturinstitution tar dem under sina vingar. Allvarlig 
humor som pedagogiskt verktyg är underskattat! 

Hörande Historier 
En arbetsgrupp har bildats inom WeSign i syfte att samla ihop muntliga historier om möten mellan den tysta 
och den ljudande världen. Många personer har lämnat sina personliga berättelser, och redaktionen sitter nu 
med en ansenlig mängd text. Vi önskar se en bok tryckt - via ABF's goda kontakter med Bilda förlag, vår 
samarbetspartner PR-företaget Skillnad, döv illustratör osv. 
Vi vågar tänka stort - målgruppen är bred och finns i alla samhällsskikt och åldrar, och önskar därför att denna 
trycksak blir en kvalitetsbok värd att vårda och återkomma till. Tanken är att boken ska återges på tsp i form av  
en medföljande DVD. Berättelserna kan många känna igen sig i och andra kommer att läsa av ren nyfikenhet!
Boken är givetvis intressant som läromedel - i ämnet dövkultur finns inte alltför mycket litteratur. Målgrupp: 
Tolkutbildningar, Gy-kurser och studiecirklar i svenskt teckenspråk osv 
Svenskt teckenspråk firar 30-årsjubileum som erkänt språk 14 maj 2011. Önskvärt att boken finns tillgänglig i 
samband med detta. 
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Ungt arrangörsskap  
Riksteatern Unga Tyst Teater, Riksteatern Örebro län, Regionförbundet och ABF är alla ivrare av ungt 
arrangörskap. Vi behöver möta vår målgrupp i denna fråga – en utmaning för alla inblandade. Kontakter är 
tagna och WeSign har en uppgift att även i denna fråga skapa mötesplatser och dialog. Ung peng är 
benämningen på de pengar, avsatta för ungt arrangörskap, som finns att söka medel ur för ungdomar i 
Örebro. Fram till i fjol var den stängd för ungdomar som inte är skrivna i Örebro - återigen blev många 
teckenspråkiga ungdomar exkluderade. Idag är reglerna ändrade, tack vare WeSign.

Utdrag ur Kulturpolitiskt program för Örebroregionen (Regionförbundet Örebro):
”Utveckla nya former för kulturskapande även utanför skolan., i exempelvis föreningslivet och inom 
folkbildningen. Det gäller att hitta nya mötesplatser för ungas kulturutövande, men även att utveckla de som 
redan finns, bland annat bibliotek och regionala kulturinstitutioner. Ungdomar ska också uppmuntras att 
arrangera egna evenemang. Särskilda satsningar måste göras för att nå unga i socialt utsatta områden”.

Folkbildning
Idag finns väldigt få – om ens några – studiecirklar på svenskt teckenspråk. Däremot finns många studiecirklar 
i svenskt teckenspråk – för hörande. Det vill vi ändra på! ABF har uttryckt en önskan att på nationell nivå 
arbeta för att sprida kunskap, dels om teckenspråkiga men framförallt för teckenspråkiga. Här behövs 
kompetens och – återigen – mötesplatser. WeSign på export.

Blogg  
Vår blogg skapades som svar på efterfrågan om en slags kulturportal – vad händer i staden/landet inom 
kultursfären på svenskt teckenspråk? Den uppgiften kräver egentligen ett eget projekt men vi ser till att 
ständigt lägga ut information om vad som rör sig just nu, minnesanteckningar, presentation av tankesmedjan 
mm. Mer info se http://wesign.wordpress.com/ som till denna dags datum uppnått över 8600 besökare. Vi 
avser att utveckla bloggen till en vlogg - dvs göra visuella inlägg möjlig. 

Stamsånger
Det finns ett stort behov av att skapa ett enhetligt material med våra traditionella sånger översatta till Svenskt 
teckenspråk. Varför det ännu inte är gjort är svårt att förstå men ett faktum. Luciasången finns i ett otal 
variationer och skapar förvirring varje år då teckenspråkiga människor i olika sammanhang vill skapa 
stämningsfulla Luciatåg – hur ska vi teckna? Konstnärlig frihet att tolka förutsätter en kontext att utgå ifrån. 
Nationalsången, Idas sommarvisa, Tomtarnas julnatt – vår svenska nationalskatt och traditionsbärare behöver 
sin teckenspråkiga motsvarighet, för att bygga identitet och kulturförankring hos våra döva och hörselskadade 
medmänniskor.  
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Tidsplan

År 1:
• Lobbygrupp WeSign riksnivå
• Skapa styrgrupp på riksnivå.
• Mötesplats Örebro: Fortsätta tillgängliggöra idéverkstaden lokalt (Örebroregionen)
• Strategiarbete för år 2 samt 3
• Initiala resor: Möta ABFs personal i teckenspråkiga städer
• Skapa material
• Utveckla metoder, se rubrik METOD nedan
• Upprätthålla dialog med representanter från intresseorganisationer, verksamheter, kulturinstitutioner samt 

kommuner
• Skapa material
• Delta i projektledning för en Visukal i samarbete med Riksteatern
• Utveckla och sprida bloggen

År 2:
• Fortsättning av år 1 samt:
• Mötesplatser: Att på riksnivå påbörja arbetet med att skapa mötesplatser i teckenspråkiga städer.
• ABFs 100-års jubileum i Stockholm (Kulturhuset): Presentation av WeSigns arbete samt kulturyttringar på 

svenska teckenspråk.

År 3
• Fortsättning, se år 1 och 2 samt:
• Verka för självgående idéverkstäder (WeSign) i resp. städer
• Implementera WeSigns arbete i ABFs verksamhet; folkbildning, kulturarenor, arrangörsskap.

NYSKAPANDE OCH UTVECKLANDE MED PROJEKTET 

- Vi önskar skapa en plattform för möten mellan den döva/tysta och den hörande världen för 
etablerade intresseorganisationer, myndigheter, kulturinstitutioner m fl., likväl som för den enskilda 
människan.

- Vi fokuserar på språkperspektiv istället för handikapperspektiv.

- Vi arbetar med attitydförändringar genom kulturyttringar. Vi saknar idag kulturyttringar på 
svenskt teckenspråk – förebilderna är få och den enda etablerade institutionen i Sverige som 
arbetar med scenkonst på teckenspråk är Riksteaterns fasta grupp Tyst Teater (startad som 
studiecirkel på ABF 1977).

- ABF Sverige ges möjlighet att se och förstå sin roll som folkbildare för de 
intresseorganisationer inom teckenspråksområdet som är medlemmar i förbundet (ABF). 
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FORTSATT VERKSAMHET 

• ABFs avsiktsförklaring, se bilaga 9. 

• ABF fortsätter driva självgående idéverkstäder (WeSign) i resp. stad.

• WeSigns arbete utgör en del av ABFs verksamhet; folkbildning, kulturarenor, arrangörsskap

• Befintliga deltidstjänster på lokala ABF-kontor i Sverige där behov av teckenspråkig folkbildning, 
kulturarrangemang osv. finns.

´Språk & Kultur skapar 
Tillgänglighet och

Inflytande  
Delaktighet banar väg för Demokrati.´

         Wesign 

DOKUMENTATION, UTVÄRDERING OCH SPRIDNING 

Dokumentation/utvärdering: 
Syftet med dokumentationen är att tillvarata och tillgängliggöra kunskap, erfarenhet och information utifrån 
WeSigns arbete. Dokumentationen ska bidra vid utvärdering och återkoppling av det arbete som pågår samt 
ge vägledning för vidare utveckling under projektets gång. 

Vi har upprättat dialog med Örebro universitets forskargrupp KKOM-DS för ev samarbete. 

Vi avser även att använda modellen ”Ongoing Evaluation” som kortfattat handlar om att följa ett projekt under 
dess löptid, ställa kritiska frågor men även bidra till förbättring av projektet genom att stödja projektledningen i 
att ifrågasätta målen och spetsa åtgärderna för att nå målen . På så sätt skapas ett lärande i projektet som kan 
ge stora förutsättningar att förbättra dess resultat. Ett lärande som kan tillämpas i verkligheten, förutsätter 
även att vi på ett mer bestående sätt kan förändra något med projektet. Ett projekt som föds med en 
finansiering, men dör när de kortsiktiga målen uppfyllts ger sällan något avtryck i omvärlden.
Utbildningsdagar i ABFs regi, se bilaga 10.

Spridning: 
Nationellt perspektiv ingår naturligt i projektets mål. 
Vi kommer under projekttiden att söka samarbetspartners för internationell spridning.
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PROJEKTLEDNING  

Huvudman ABF Sverige
Se avsiktsförklaring bilaga 9.

Kontaktperson: Peter Zetterman
Tel: 0706-101190
Mail: peter.zetterman@abf.se 
Sajt: www.abf.se 

Förstudie WeSign:

Kontaktperson: Anna Öjebrandt
Tel: 019-6015411 alt 0706-015511
Mail: anna@tspkulturskola.se

Kontaktperson: Jan Sparby
Tel: 0709-708549
Mail: jan@tspkulturskola.se

http://www.tspkulturskola.se
http://wesign.wordpress.com

SAMVERKANSPARTNERS  

DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn) 
Se stödskrivelse bilaga 11.
Kontaktperson: Jan Carlsson 
Tel:    070-5687951 
Mail: jan.carlsson@dhb.se
Sajt: www.dhb.se 

Tyst Teater Riksteatern
Se stödskrivelse bilaga 12.
Kontaktperson: Anna Ljungqvist
Tel:  08-531 991 35
Mail: anna.ljungqvist@riksteatern.se 
Sajt: tystteater.riksteatern.se  

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Kontaktperson: Stig Kjellberg 
Tel: 0735-460240
Mail: stigkjellberg@sdr.org
Sajt: www.sdrf.se

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU)
Kontaktperson: Henrik Sundqvist
Tel: 0735 307207
Mail: Henrik.Sundqvist@sdrf.se 
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Unga Hörselskadade (UH)
Kontaktperson: Helene Larsson
Tel:   
Mail: helene.larsson@uh.se 

Riksteatern Örebro län
Kontaktperson: Lena Backlund
Tel:  0703-385591 
Mail: lena.backlund@riksteatern.se 

Förankrat hos följande aktörer:  

Regionförbundet Örebro
Kontaktperson: Rikard Åslund
Tel:  0706-504555 alt 019-6026363 
Mail: rikard.aslund@regionorebro.se

Örebro kommun
Kontaktperson: Ronnie Wirslund
Tel: 019-211516
Mail: ronnie.wirslund@orebro.se

Örebro universitet, Pedagogiska Institutionen (KKOM-DS, Kommunikation, Kultur och Mångfald - Deaf 
Studies)
Kontaktperson: Sangeeta Bagga Gupta
Tel: 019 -30 35 89
Mail: sangeeta.bagga-gupta@oru.se

Dövas förening Örebro län (DFÖ)
Kontaktperson: Lena Sundström, Ordförande
Sms:  0735-309097 
Mail: lena.sundstrom@sdrf.se 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) / Birgittaskolan
Kontaktperson: Roger Holmström, rektor
Tel: 0706-475540  
Mail: roger.holmstrom@spsm.se 

Örebro kulturskola 
Kontaktperson: Enhetschef/Rektor Annica Andersson 
Tel:  019-211219 
Mail: annica.i.andersson@orebro.se

Riksgymnasiet för döva, hörselskadade och språkstörda (RGD/RGH)
Kontaktperson: Rektor Birgitta Korsback
Tel:  019-216489 alt 0706-386657
Mail: birgitta.korsback@orebro.se

15

mailto:helene.larsson@uh.se
mailto:helene.larsson@uh.se
mailto:lena.backlund@riksteatern.se
mailto:lena.backlund@riksteatern.se
mailto:rikard.aslund@regionorebro.se
mailto:rikard.aslund@regionorebro.se
mailto:ronnie.wirslund@orebro.se
mailto:ronnie.wirslund@orebro.se
mailto:sangeeta.bagga-gupta@oru.se
mailto:sangeeta.bagga-gupta@oru.se
mailto:lena.sundstrom@sdrf.se
mailto:lena.sundstrom@sdrf.se
mailto:roger.holmstrom@spsm.se
mailto:roger.holmstrom@spsm.se
mailto:annica.i.andersson@orebro.se
mailto:annica.i.andersson@orebro.se
mailto:annica.i.andersson@orebro.se
mailto:annica.i.andersson@orebro.se


Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK) 
Kontaktperson: Håkan Sandh 
Tel: 0708/317498 
Mail: hakan.sandh@smok.se 

Teater Martin Mutter  
Kontaktperson: Carina Nyström 
Tel. 019-101024 
Mail: carina@martinmutter.com

Kontakt tagen och inväntar svar:
Barnombudsmannen (BO): Fredrik Malmberg

Bilagor
  

• Bilaga 1: NA-artikel  (2010-06-23)
• Bilaga 2: Avsiktsförklaring (Örebro – Europas Teckenspråkiga huvudstad) 
• Bilaga 3: Program teckenspråkskonferens
• Bilaga 4: Manifestation 
• Bilaga 5: Skrivelse till kommunfullmäktige 
• Bilaga 6: Kulturstrategi
• Bilaga 7: Debattartikel (2010-04-12)
• Bilaga 8: SVT Melodifestivalen (pressmeddelande)
• Bilaga 9: ABFs avsiktsförklaring
• Bilaga 10: Utbildningsdagar i ABFs regi
• Bilaga 11: Stödskrivelse DHB
• Bilaga 12: Stödskrivelse Riksteatern
• Bilaga 13: Pressmeddelande Örebro Teckenspråkiga Kulturskola
• Bilaga 14: Teckenspråkig Forumteater

Övriga handlingar
• ABF Stadgar
• ABF Verksamhetsberättelse och årsredovisning
• Protokollsutdrag
• Budget
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