
Svarsremiss gällande Regionförbundets kulturstrategi
Strategi
Vi vill föreslå (ytterligare) en strategi gällande en särskild insats på det teckenspråkiga området. 
Varför? Det finns två grundläggande faktorer:

1) Vidgat kulturbegrepp: Vi ser att en, bland flera anledningar, är att begreppet kultur är mångfacetterat 
bland teckenspråksanvändare och i synnerhet döva. Det är dock många fler än döva som använder nationellt 
teckenspråk på olika sätt, utöver anhöriga och genom yrket  så finns de som använder svenskt teckenspråk 
som ytterligare kulturell dimension i livet. Det antropologiska perspektivet beskriver bland annat mänskliga 
vanor och beteendemönster medan det estetiska perspektivet beskriver de traditionella konstarterna. Denna 
koppling samt dövgruppens historia och identitet är starkt förenat och vi tror att vi kan samla och hämta kraft 
utifrån denna koppling perspektiven emellan. Se mer i bilaga 1.

 2) Intresseinsatser på flera områden: Mot bakgrund av punkt 1 ser vi att det teckenspråkiga området har 
intressen vid flertalet punkter i dels “Målbild 2025”, dels “Strategier”. En bidragande orsak är att det 
handlar om kombinationen språk och funktionsnedsättning. Även om vi nedan givit konkreta synpunkter vid 
antal rubriker ser vi alltså att genom ett bläckfisk-tänk bidra till att tillsammans med regionens intressenter 
skapa en fungerande helhet.

Bakgrund: Hur ser det området ut idag?
Örebro är en unik plats och är känt i såväl Sverige, Norden, Europa som delar av världen som ett centrum för 
verksamheter såväl kring svenskt teckenspråk som språk och kommunikativa funktionsnedsättningar. 

• Sveriges enda riksgymnasier för döva och hörselskadade, RGD/RGH, vilket inneburit att sedan 1967, då 
RGD startade, har i princip alla teckenpråkiga ungdomar bott i Örebro under sin gymnasietid. Många har valt 
att stanna kvar. 

• Örebro universitetet har döva och hörselskadade studenter som alla får stöd i sina studier. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten har både regionkontor och en av sina tre riksenheter här samt två 
specialskolor, Ekeskolan samt Birgittaskolan.

• Kattungens förskola (kommunal) som driver aktivt utvecklingsarbete för integrering på tvåspråkiga 
grunder.

• Bred forskning inom området på universitetet där bl a forskargruppen KKOM-DS och forskarskolan HEAD 
kan nämnas. Deaf Studies-forskningsgrupp i HumUS Akademin är enda av sitt slag i Norden.

• Europas största tolkcentral som är världsledande på bildtelefoniutveckling. 
• Tolkutbildning som drivs av Fellingsbro folkhögskola. 
• Föreningslivet är på teckenspråkiga grunder aktivt på olika arenor och ett nytt tillskott är en öppen 

idéverkstad/tankesmedja som fungerar som en medborgarrörelse.  I denna idéverkstad/tankesmedja lyfter vi 
intressefrågor runt kultur och fritid som rör teckenspråkiga medborgare. Målet är ökat inflytande, delaktighet 
och tillgänglighet i kultur- och fritidsrelaterade frågor.

En rik projektverksamhet med bland annat:
• Spread the sign
• Teckenspråkig kulturskola (tsp-ks)
• Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade
• Resursbibliotek för döva
• Filmprojektet ”ett livsperspektiv”.
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Allt detta och mycket mer genererar redan idag många aktiviteter, besök, arbetstillfällen, inflyttning, 
konsumtion, skatteintäkter mm. 

Idéer på genomförande 

“The Heart of Sweden – en pulserande region med bästa läget”
Inom ramen för:
• Kreativa och tillgängliga mötesplatser
• Mångfald av uttryck
• Kultur på barn och ungdomars villkor
• Stark historia och identitet (Svenskt teckenspråk - kultur, historia 

och identitet)
• Spräng gränser : Låt världen möta Örebroregionen! /Globalisering

...ser vi stora möjligheter hur det teckenspråkiga området kan bidra till utveckling genom:

Utfästelse av Örebro som “Europas teckenspråkiga huvudstad”:

Vi har idag ett unikt tillfälle att sätta Örebro i ett bredare internationellt perspektiv. Den kortaste vägen och ett 
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 och dess region 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. 

    Denna text är ett utdrag från bilaga 2.

Nationell konferens gällande språklagen arrangeras mars 2010 inom 
ramen för “Örebro2010”

TeckenSPRÅK 2010 - kultur, frihet och demokrati i samband med att Örebro blir Europas 
teckenspråkshuvudstad!

Teckenspråk 2010 är en konferens där just svenskt teckenspråk som en demokratifråga står i centrum. I 
samband med konferensen genomförs även teckenspråkiga evenemang för allmänheten. Konferensen är en 
del av Örebro2010 samt ett startskott för de insatser som behöver göras för att göra Örebro till ett fullödigt 
teckenspråkigt samhälle. 

Medverkande aktörer: 
• Örebro kommun centralt
• RGD/H/ (gymnasieförvaltningen) 
• SPSM Mellersta regionen 
• Landstinget genom Tolkcentralen
• DHB
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• Teckenspråkig Kulturskola/WeSign
• Dövföreningen Örebro län
• Regionförbundet
• Örebro Universitet

Vi tror att det kommer att bidra till utveckling och ge drösvis med synergieffekter bland annat på följande:

Ökad kulturell goodwill för Örebro som stad och region
Språklagen som bidrar till ökad tillgänglighet, delaktighet och inflytande samt möte mellan 
teckenspråksanvändare och icketeckenspråksanvändare.
Ökad efterfrågan: Tolktillgänglighet, teckenspråkstolkning, utbyggnad hörselslingor i offentliga lokaler, 
språklagen som delverktyg för tillgänglighet
Satsning på TSP-KS, Resursbibliotek, Örebro konstskola
Svenskt teckenspråk - kultur, historia och identitet
Resursperson samordningsfunktion
Teckenspråkig samhällsinformation: All information som tillhandahålls av det offentliga på nätet ska vara 
teckenspråkig. 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. 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/regionens 
intentioner i ”role-model”
# För att fortlöpande både synliggöra och ge möjligheter för delaktighet finns det en samordnare centralt 
placerad i kommunen/regionen.

Till sist: Vi önskar delta i fortsatta diskussioner kring utformandet av strategin och handlingsplaner och 
hoppas på ett kreativt utvecklingsarbete för området som främjar flerspråkighet i regionen enligt Språklagens 
intentioner. 
___________________________________________________________________

Konkreta synpunkter

Trender
Sveriges nya språklag ”Språk för alla” stärker målgruppen och svenskt teckenspråk där lagen säger att det 
allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja. Alla som är döva, hörselskadade eller av andra skäl har 
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behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda teckenspråket. Liknade lagar och 
diskussioner pågår inom flera länder och inom EU.  

Vi ser också att intresset för området funktionsnedsättningar och funktionshinder ökar utifrån att utvärderingar 
av den nationella handlingsplanen ”från patient till medborgare” börjat utvärderas. Vi (Sverige) har inte lyckats 
i ambitionerna och det finns mycket kvar att göra. Positivt är att allt fler upptäcker att det som är bra för olika 
målgrupper också är bra för alla andra. Området har också stärkts genom FN:s konvention för personer med 
funktionshinder (som Sverige ratificerat) där förstärkning av teckenspråkigas ställning har tydliga skrivningar 
utifrån ett språkperspektiv.

Tillgångar, sid 14-15
Mångkulturellt samhälle
“..Dessutom är Örebro ett centrum i Sverige för teckenspråkiga, vilket lockar många att flytta hit.”

Utöver inflyttningen är det mycket aktiviteter, besök, konferenser, uppträden, studiebesök mm. Området bidrar 
t ex till ett rikt socialt liv för målgruppen och dess perifera grupper, att göra Örebro känt, många arbetstillfällen 
och konsumtion.  Det är ett stort ekonomiskt område för regionen som inte brukar nämnas och vi tror att det 
kan utvecklas ännu mer, inte minst ur ett kulturstrategiskt arbete. Vi ser ett behov av att räkna på vad detta 
genererar ekonomiskt idag och hur många teckenspråkiga och teckenspråksanvändare det finns för att öka 
kunskapen. 

Brister, sid 15
Scener och kulturlokaler
”Det finns en brist på lämpliga kulturlokaler…”

Vi menar att det är värre än så! Många av de kulturlokaler som idag används för offentliga uppträdanden eller 
andra arrangemang saknar hörslinga. Få tillställningar erbjuder teckenspråkstolkning. Ännu färre svenska 
filmer och teatrar erbjuder textning. Detta gör att den teckenspråkiga gruppen helt utestängs från regionens 
kulturliv!

Önskvärda målbilder 2025
Kreativa och tillgängliga mötesplatser, sid 17

Vi håller med om att kulturen ska bli tillgänglig för alla. Vi menar dock att själva begreppet ”tillgänglighet” är 
problematisk. Det kan innebära: 
• att man ska ha tillgång till kultur 24 timmar om dygnet under årets alla dagar, men även 
• att landsbygden/glesbygden, på samma villkor som storstaden (Örebro), ska få tillgång till kultur.

Vi vill dock å det bestämdaste påpeka att det också finns ett tredje perspektiv på begreppet tillgänglighet:
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning där språkperspektivet är extra viktigt för vårt 
område. 
Vi menar att varje gång man använder begreppet tillgänglighet ska man ha som rutin att ta hänsyn till alla 
dessa tre perspektiv.

Mångfald av uttryck, sid 18

Hela stycket är positivt!
En mening bör dock ändras:
”Örebroregionens befolkningsstruktur med många olika nationaliteter .,..” Där måste läggas till ”och 
språkgrupper (det handlar om både teckenspråkiga, romer, samer, finsktalande och andra minoritetsgrupper 
som inte har en annan nation som ursprung.)
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Kultur på barn och ungdomars villkor, sid 18
”Kulturskolor ska finnas över hela regionen. Alla barn och ungdomar har tillgång till kultur…”

Vi tar därför för givet att man också satsar på den teckenspråkiga kulturskolan samt resursbibliotek för döva 
som idag jobbar för fullt som projekt och att regionen och Örebro kommun ser till att dessa projekt blir fasta 
och permanenta.

Stark historia och identitet, sid 19
Svenskt teckenspråk har en lång och stark historia i Örebroregionen. Vi tar för givet att också detta 
uppmärksammas som en av ”..regionens unika kulturmiljöer...”

Strategier
Spräng gränser, sid 20 
Låt världen möta Örebroregionen!

Örebroregionen är visserligen ”The Heart of Sweden”, men hjärtat behöver
syre för att kunna slå och syret finns i världen omkring oss. Vi behöver därför på olika sätt och på många 
nivåer samarbeta med internationella aktörer inom kulturområdet. Se möjligheterna i den interkulturella 
kompetens som finns på hemmaplan.

Stärk ungas kulturutövande, sid 22
”Det är särskilt viktigt att ge samma möjligheter för alla barn, oavsett kön etniskt ursprung eller 
funktionshinder.”

Kulturskolor
“ Vissa av de mindre kommunerna har svårt att kunna erbjuda ett fullgott utbud inom de olika konstformerna. 
Därför bör man skapa gemensamma kulturskolor där det finns behov, där kommunerna delar ansvaret för att 
anställa kompetenta lärare.”

Projekten ovan (tsp-ks och resursbibliotek) är två exempel som arbetar så, inte bara i ett regionalt perspektiv 
utan också utifrån nationellt. Fler behövs men börja med att permanenta dessa.

Stärk demokratin genom det offentliga samtalet, sid 23
Vi måste påpeka att om också teckenspråkiga personer med hörselskada, dövhet, eller dövblindhet ska kunna 
delta i det offentliga samtalet måste arrangörerna få rutin på att erbjuda teckenspråkstolkning i alla offentliga 
arrangemang samt även skrivtolkning för personer med hörselskada som inte kan teckenspråk. Det måste 
dessutom bli krav på att de lokaler där offentliga arrangemang ordnas, vare sig det handlar om kultur av olika 
slag, föredrag, politiska eller samhälleliga samtal och debatter, ska vara försedda med fungerande slingor/ 
hörtekniska hjälpmedel och textning.

Avsändare:
Resursbiblioteket, Örebro kommun. www.orebro.se 
Örebro Teckenspråkiga Kulturskola www.tspkulturskola.se /WeSign: http://wesign.wordpress.com/ 
Dövas förening i Örebro län http://www.dfo.se/ 
Riksförbundet DHB & DHB Mellersta www.dhb.se 5
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