
Örebro – Europas teckenspråkiga huvudstad, Vad händer nu? 

Detta var rubriken för Tankesmedjans träff  denna gång. Ronnie Wirslund, representant för Örebro 

kommun, presenterade hur man tänker kring det fortsatta arbetet.  Efter presentationen gavs 

tankesmedjans deltagare möjlighet att komma goda och fruktbara idéer på små och stora förslag 

samt ställa övergripande och/eller konkreta frågor till kommunens representant Ronnie Wirslund. 

Nedan följer ett axplock.

Arbetet har redan påbörjats med bl a försök till koordinering vad gäller kulturevent i 
Örebro stad; Örebro2010 teckentolkas, O Helga Natt mm

ÖK tittar man på att möjliggöra teckenspråkig personal på medborgarkontoret,  
översättningstext på tsp på orebro.se mm.

Ronnie har även träffat DHB, DFÖ, FSDB för att inleda dialog gällande bygga upp en kontinuitet, 
diskutera Europeriskt samarbete (5 vänorter) mm. Just nu arbetar nämligen ÖK lite smått med att se 
hur stort intresse det finns för att arbeta vidare med ett EU -projekt kring demokratifrågor mm.
En god idé kan vara att koppla WeSign arbetet med Eu-projekt.

Tankar/idéer från deltagare:

- Pengar och makt: vi alla måste vara beredd att ge ifrån oss en del av makten makt för att skapa 
samarbeten och möjligheten för döva att utveckla sin kultur.  

-  Maktstruktur: d/h står utanför höga befattningar. Måste istället arbeta underifrån...annars står 
vi alla maktlösa. Vi måste börja tänka på nytt sätt...jobba MED målgruppen

- Maktstruktur: viktigt att mäta kunskap o socialt kompetens framför dövhet/hörselskada.
- TSP bör vara meriterande. Arbetsplatsannonsering som förslag.
- Att skapa ett utbildningspaket; att skräddarsy adekvat kunskap om dövmedvetenhet/

dövrealia kopplat till olika branscher/yrken.
- Utvecklande möten kultur: öppna upp andra sinnen. Vad händer med formstruktur utifrån ett 

språksperspektiv?  Skapande av ett nytt uttryck.
- Vad tänker/tycker ungdomarna? Behov av ett forum?
- Ett uppenbart gemensamt behov av Mötesplats; Aktörer (org, verksamheter, föreningar, 

näringslivet inom det teckenspråkiga området) skulle kunna samlas med placering i ett och 
samma hus i syfte att:

• utbyte av erfarenheter och kunskap
• skapa en ”nationell kunskap”
• teckenspråk som område

- Efterlysning av samhällsservice för teckenspråkiga medborgare
- Att samarbeta med föreningen ”ideellt utvecklingscentrum” (Storgatan 25). Vad skulle det kunna 

innebära för teckenspråkiga medborgare?
- Med tanke på att TSPKS går över i kommunal regi 2011 och WESIGN avslutas som projekt; 

hur går vi vidare? Vad händer sedan? Vem vill/kan bära huvudmannaskap: ABF har visat intresse.
- Hur med samordningstjänst i ÖK. Viktigt med teckenspråkskunnig för förtroende inom tsp-

gruppen


