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FINLANDSSVENSKA 
TECKENSPRÅKIGA SOM MINORITET 

INOM MINORITETEN I FINLAND 



TECKENSPRÅKENS OCH 
TECKENSPRÅKIGAS STÄLLNING I 

NORDEN 2008 

• I vart land används huvudsakligen ett teckenspråk, förutom i Finland. 

• Finland: finskt teckenspråk, finlandssvenskt teckenspråk 

• Sverige: Svenskt teckenspråk 

• Norge: Norskt teckenspråk 

• Danmark: Danskt teckenspråk 

• Island: Isländskt teckenspråk 

• Grönland: Danskt teckenspråk 

• Färöarna: Dialekt av danskt teckenspråk 

• Lappland: Finskt, svenskt och norskt teckenspråk med påverkan av 
samiskan tex i form av handalfabetet. 

 



 

Land  Teckenspråkiga  Användare totalt 

• Finland 5000/fisv 150  14000/fisv 300 

• Sverige 10000   30000 

• Norge 5000   16500 

• Island  200   80000 

• Danmark  5000 

• Grönland 35 

• Färöarna 30 
 



Allmänt kan man säga att det fortfarande finns brister i all 
nuvarande lagstiftning som berör teckenspråk och 
teckenspråkiga i Norden. 

 

Finlands grundlag 17 § erkänner teckenspråkiga som en språk- 
och kulturgrupp, vars rättigheter skall tryggas genom lag. 

 

Passiv assimileringspolitik? 
 

 





• Den statliga dövskolan lades ner 1993 

• Det finlandssvenska teckenspråket är hotat 

• UNESCO: Severely endangered  

• Justitieministeriets betänkande och utlåtanden 24/2011: 
Språket anses vara väldigt hotat, dess ställning väldigt 
kritiskt och i skymundan av det finska teckenspråket 

• Ingen tolkutbildning för finlandssvenska teckenspråkstolkar. 
Sista utbildningen år 1993 

 



VAD BORDE GÖRAS? 
• Justitieministeriets memorandum 24/2011, Teckenspråkigas 

språkliga rättigheter. 

• ”Ifall man vill rädda språkets tillstånd är det skäl att bilda 
en heltäckande strategi. I strategin borde man studera 
språket från olika synvinklar: hur man kan bevara 
språket, hur barn kan lära sig språket, hur man kan 
försäkra sig om service (bl.a. tolkningsutbildning) och 
undersökning samt utreda vilken ställning språket har 
beträffande lagstiftningen.”  

 



LIISA KAUPPINEN SOM MOTTAGIT FN:S PRIS 
FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, 2013. 

 

 
• BILD AV LIISA KAUPPINEN 
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