
Det är hög tid att föra dialog med EU kommissionen om hur vi som stad kan påverka hela Europa!

Inledning
Vi har idag ett unikt tillfälle att sätta Örebro i ett bredare internationellt perspektiv.
Den kortaste vägen och en av de tydligaste avtrycken Örebro kan göra i Bryssel är som Europeisk 
föregångsstad till hela Europas över 10 miljoner teckenspråksanvändare. 
Örebro är redan i dag föredömligt när det gäller utbudet av utbildningar på svenskt teckenspråk och håller en 
unik position som är värd att lyftas fram. Det görs mycket idag och det måste lyftas fram. Samtidigt är det 
viktigt att vi tillsammans diskuterar vilka åtgärder vi bör fokusera på för att växa som Europeisk 
teckenspråkshuvudstad. Bara det faktum att vi i Örebro förser Europa med dokumenterande av nationellt 
teckenspråk är stort.

Genom ett aktivt ställningstagande för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad tar vi också ett kliv rakt in 
i Bryssel med den samlade kompetens och framtida engagemang som sätter Örebro på Europakartan. Det vi 
tillsammans bygger i Örebro ger avtryck internationellt.
Vi behöver öppna dörren för de svenska parlamentarikerna och driva frågan gemensamt för nationens och 
Europas intresse för de nationella teckenspråken.

Diskussionsunderlag
Vi har utarbetat ett diskussionsunderlag och önskar att man från kommunens håll gör detsamma så att när vi 
ses nästa gång kan bestämma vad vi behöver fokusera på och upprätta en handlingsplan. Kommunen 
upprättar en punktlista som vi tillsammans med vår kan stämma av och börja byggandet av något bestående.
Viktigt är att vi inte ställer orimliga krav på varandra. Listan ska vara ett stöd för oss alla i det gemensamma 
arbetet för Örebro som ledande teckenspråkshuvudstad.

Samordningsresurs
I beslutet att lyfta fram Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad behövs givetvis resurser för samordning. 
Det kan vara en av kommunen utvald person eller någon inom de redan etablerade organisationerna i Örebro. 
Viktigt är dock att utvald resurs enbart jobbar med frågan kanske mer intensivt under en tidsbestämd period 
för att sedan avlastas och att det inte läggs på redan arbetstyngda politiker. Det kan vara en insats likt 2010 
fast med fokus på ”Teckenspråkshuvudstaden”.

Det är dags att sätta Örebro på kartan för all framtid i ett internationellt perspektiv!

__________________________________________________________________________________

Vid sidan av ovan beskrivna övergripande tankar följer nedan ett utkast på konkret 
diskussionsunderlag.

Samordningsresurs
Se ovan

Inom ramen av synliggörande och delaktighet:

Teckenspråksanpassad samhällsinformation

All information som tillhandahålls av det offentliga på nätet ska vara teckenspråksanpassad. Svenskt 
teckenspråk påstås vara Örebros andra största språk. Det självklara vore att den delen av befolkningen ska få 
all information på svenskt teckenspråk som finns på hemsidor producerade av kommun, stat och landsting.  
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Idag är på sin höjd några få sidor eller endast en introducerande välkomstfras på svenskt teckenspråk. De 
döva har rätt till sitt språk genom språklagen från 1 juli 2009.

Medborgares delaktighet och ”role-model” 

Örebro kommun/region som ”role-model” för Europa utifrån språkperspektiv gällande nationella teckenspråken
Förslag:

• Teckenspråkiga ungdomar och vuxna teckenspråkiga bjuds in i respektive VISIONSMÖTE som start till 
teckenspråkiga medborgares delaktighet i regionen

• Produktion av ”Teckna med mig”-knappar och leverans till den personal i regionens serviceinrättningar 
såsom affärer, hotell, socialtjänst som kan ge service på svenskt teckenspråk synliggör kommunens 
intentioner i ”role-model”

• För att fortlöpande både synliggöra och ge möjligheter för delaktighet finns det en samordnare centralt 
placerad i kommunen

Kulturevent i Örebro

Medborgarrörelsen WeSign: Genom att stimulera till dialog med politiker/beslutsfattare inom kommun, 
landsting, regionförbund, kulturinstitutioner/kulturens aktörer, media m.fl., lyfter WeSign intressefrågor runt 
kultur och fritid som rör teckenspråkiga medborgare. WeSign både bevakar och driver på det offentliga samt 
kulturens aktörer för att tillgängliggöra kulturevent i Örebroregionen.
Örebro stad kan stolt glädjas åt befintliga kulturevent. Här följer ett axplock:

• Örebro Teckenspråkiga Kulturskola, som erbjuder kurser inom estetisk verksamhet på svenskt 
teckenspråk. Verksamheten vänder sig till teckenspråkiga barn och unga tom 21 år.

• O, Helga Natt med  över 20.000 människor i publiken, kommer även i år att framföras på svenskt 
teckenspråk med teckenspråkig artist samt teckenspråkstolkas.

• Kulturnatta: I samarbete med Örebro Teckenspråkiga Kulturskola, Tolkcentralen och Tolkutbildningen 
(Fellingsbro fhsk) tillgängliggörs ett stort antal tolkar för att skapa delaktighet under denna fantastiska 
kväll/natt med en rad uttrycksformer.

• Nationaldagsfirandet, 6 juni i Örebro teckentolkas. Arrangör Örebro Kulturskola.
• Unga Tyst Teater (Riksteatern) OPEN SIGN, en turnerande öppen scen med fokus på kreativitet. 

Scenkonstnärer framträder med egenproducerat material på svenskt teckenspråk
• Genom god dialog med Örebro stadsbibliotek möjliggjort tolkar till invigningsfesten (30 aug), ett 

kulturevenemang som till stor del vänder sig till barn. Invigningsfesten är ett avstamp för kommande 
öppethållande under söndagar. Kultur-och medborgarnämndens ordförande håller  invigningstal.

• Rapparen Fredrik Engström, Osten af Mozzarella som han också kallas, släppte den 10:e juni Sveriges 
första rappmusikvideo på teckenspråk – på Birgittaskolan!! Låten heter “Farväl Örebro” och handlar 
om rapparens tid i staden Örebro. I musikvideon har Osten valt att ta ett kliv åt sidan för att ge plats åt 
tolkning på tecknad svenska som återger texten. Osten delade dessutom ut ett ex till samtliga elever på 
Birgittaskolan, detta i ett härligt samarbete med Teckenspråkig kulturskola och WeSign.

Medborgarrörelsen Wesign (Örebro Teckenspråkiga Kulturskola) tillsammans med Europeiskt 
teckenspråkscenter (ideell organisation)
ff
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http://www.tspkulturskola.se/start.html
http://www.tspkulturskola.se/start.html

