Seminarium om teckenspråk och mobilitet
Datum och tid: 8-9 mars 2021, från lunch till lunch
Plats: Nordens hus
Moderatorer:
Paal R. Peterson, seniorrådgivare, Norges Døveforbund
Maria Creutz, Seniorrådgivare, Nordens välfärdscenter

Måndag 8 mars
12.00 – 13.00
Nätverkslunch
13.00 – 13.15
Välkomna
Ledaren för Dövas Nordiska Råd öppnar seminariet och beskriver hinder och möjligheter
med mobilitet för döva i Norden.
Företrädare från Nordiska ministerrådet hälsar välkomna.

13.15 – 14.00
Teckenspråkstolkning i Norden – State of the art
Hur ser systemen för teckenspråkstolkning ut? Vilka aktörer har ansvar för och möjlighet att
främja teckenspråkigas mobilitet i Norden? Vilka är de främsta utmaningarna?
Företrädare för nationella aktörer med ansvar för teckenspråk eller tolktjänst presenterar
kortfattat.
-

Danmark
Finland
Färöarna
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland

14.00 – 14.15 Paus
14.15 – 14.45
Situationen för döva i Norden i förhållande till teckenspråkstolkning
Jannicke Kvitvær, Norges Døveforbund, presenterar sin rapport om tolksituationen i Norden.
Rapporten baseras på resultat från tidigare utredningar och seminarier och inför seminariet
insamlat material från organisationer som företräder döva i hela Norden.

14.45 – 15.30
Spörsmål och kommentarer om tolksituationen och rapporten
15.30 – 16.00
Diskussion över kaffe
16.00 – 17.00
Erfarenheter av mobilitet i Norden
Pia Johnsson-Sederholm, Dövas Nordiska Råd, presenterar en minirapport om temat. Pia visar
också video/case från flera personer som berättar om hur situationen för dem är. Personliga
presentationer om erfarenheter från tre perspektiv:
- Utbildning
- Arbete
- Andra personliga skäl

17.00
Avslut

Tisdag 9 mars
9.00 – 10.00
Hur kan situationen bli bättre?
Diskussion och förslag utifrån de case som presenterades dag 1.
-

Nationella grupper
Tvärgrupper (diskussion utifrån olika perspektiv)

10.00 – 10.30
Paus
10.30 – 11.30
Vem eller vilka har ansvar för att främja mobilitet inom Norden, vad kan dessa aktörer göra
och vad behövs för resurser för att uppnå förbättringar?
-

Nationella grupper
Tvärgrupper (diskussion utifrån olika perspektiv)

Diskussionerna dokumenteras vid borden, förslagen skickas in via Menti.

11.30 – 12.00
Diskussion om gruppernas förslag
12.00
Avslut och gemensam lunch

