
En kjapp introduksjon til "the European Union of the Deaf"

Generell bakgrunn
EUD er en europeisk velgjørende organisasjon der EUs ulike nasjonale døveorganisasjoner
utgjør medlemsmassen. EUD ble grunnlagt i 1985 og er den eneste organisasjonen som
representerer døve europeeres interesser på EU-nivå. Organisasjonens målsetting er å fremme og
beskytte rettighetene og mulighetene til døve i den europeiske union. EUDs visjoner, som
innbefatter et ønske om at døve skal få de samme rettigheter og muligheter som hørende, kan
oppsummeres i tre punkter:
-Anerkjennelse av retten til å bruke et nasjonalt tegnspråk;
-Bemyndiggjørelse gjennom kommunikasjon og informasjon;
-Likhet i utdannelse og sysselsetting

Anerkjennelse av retten til å bruke et nasjonalt tegnspråk
Dette er et grunnprinsipp i EUDs arbeid og en betydelig forandring har funnet sted de siste 15
årene. Som eksempel kan det europeiske parlaments resolusjon om anerkjennelse av tegnspråk i
1988 og på nytt i 1998 nevnes, noe som har ført til at flere land har vedtatt konstitusjonelle eller
lovmessige anerkjennelser av sine respektive tegnspråk. EUD jobber også med å spre og å
dokumentere informasjon om tegnspråk.

Bemyndiggjørelse gjennom kommunikasjon og informasjon
Store fremskritt innen informasjonsteknologi og kommunikasjon har revet noen av de døves
kommunikasjonsbarrierer. EUD har vært involvert i å overvåke nyvinninger og å se på evt.
problemer som kan oppstå (f.eks. høye kostnader og inkompatible dataprogrammer).
Organisasjonen har også fungert som rådgiver til nasjonale organisasjoner som har involvert seg
på dette feltet og de har opptrådt som lobbyister i forhold til relevante europeiske direktiver.

Likhet i utdannelse og sysselsetting
EUD har konsekvent fremmet tanken om at veien å gå for å fremme døves selvforsvar går
gjennom opplæring og utdanning. En slik likhet vil også sikre tilgangen på informasjon til de
døve, gjerne ved hjelp av deres nasjonale tegnspråk eller via tolking.

Spredning av informasjon
EUD gir ut et månedlig nyhetsbrev, "EUD-update", som henviser til relevant informasjon i alle
typer organisasjoner.

Samordnende tjenester
EUD besvarer daglig henvendelser fra medlemsorganisasjoner og individer. Ofte er disse
henvendelsene relatert til en leting etter passende samarbeidspartnere i ulike prosjekter eller til
råd om strukturering av søknader. Siden det er snakk om å utvide EU, har organisasjonen fått
mange henvendelser fra øst-europeiske land som ønsker informasjon. Mest sannsynlig vil
utvidelsesrelaterte saker bli mer sentrale i EUDs arbeid fremover.



Samarbeid med andre organisasjoner
Gjennom EUDs medlemskap i "the European Disability Forum" (EDF), har organisasjonen
innledet samarbeid med mange ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner for
funksjonshemmede. EUD samarbeider også med "the World Federation for the Deaf" (WFD) når
det gjelder globale saker som er relevante for døvesamfunnet.

Veien videre
I midten av april 2000 arrangerte EUD i samarbeid med den flamske døveorganisasjonen
(FEVLADO) en konferanse som tok for seg veien videre: EUDs framtidige rolle i forhold til de
europeiske institusjoner, EUD og utvidelsen av EU, EUs dokument om grunnleggende
rettigheter, språklige rettigheter og tegnspråk, samlinger der man tar for seg informasjons- og
kommunikasjonsteknologi, trender innen utdanning, bio-etikk og den lave sysselsettingen av
døve. Over 175 personer fra hele Europa deltok.

Oppsummering
EUD har bestrebet seg for, gjennom praktisk daglig arbeid, å nå målene organisasjonen har satt
seg. Ved hjelp av et bredt nettverk får medlemmer støtte og henvendelser blir besvart. EUD
følger enhver utvikling, som kan ha betydning for døve, nøye og reagerer der det er nødvendig.
Sterke kompaniskap med andre nøkkelorganisasjoner har blitt dannet og EUD deltar aktivt i
begivenheter der døves interesser behandles. EUD innser at det gjennstår mye arbeid før alle mål
er nådd på en tilfredstillende måte.


