
WFDs politikk

Visjoner og mål for døves tilgang til utdannelse.

 

Over 70 millioner av verdens befolkning er døve. Å være døv innebærer at man ikke 
oppfatter tale gjennom øret, noe som fører til at kommunikasjon må gå gjennom den 
visuelle kanal. Å nekte døve å bruke tegnspråk vil derfor være det samme som å nekte 
dem deres grunnleggende menneskerett til kommunikasjon og utdannelse. 

World Federation of the Deaf (WFD)

WFD er en internasjonal organisasjon av og for døve, med 123 medlemsland over 
hele verden. Tegnspråk og engelsk er organisasjonens offentlige språk. Delegatene til 
WDFs kongresser er døve ledere av hvert medlemslands nasjonale døveorganisasjon. 
En struktur som er lik FNs struktur. Faktisk så er WFD anerkjent av FN som de døves 
talsrør. I følge en verdensomspennende spørreundersøkelse utført av WFD, manglet 
80% av verdens døve muligheten til å få en grunnleggende utdannelse, spesielt i 
utviklingsland. WFD kjemper for 1) tilgang til utdannelse for døve i alle aldre og også 
for deres familiemedlemmer; 2) bruk av tegnspråk i utdannelsen av døve studenter og 
bruken av to- og flerspråklighet (både tegnspråk og landets offisielle språk) og; 3) 
døve voksnes engasjement i alle deler av utdanningspolitikken.

 

FN og Salamanca-kunngjøringen om spesialpedagogisk utdannelse

FNs utdannelses, vitenskapelige og kulturelle organisasjon (UNESCO) sponset en 
spesialpedagogisk konferanse i Salamanca i 1994. Hovedtanken her var å gjøre 
utdannelse tilgjengelig for studenter med alle former for funksjonshemminger, 
inkludert tegnspråkbrukere. Følgende uttalelse ble inkludert i Salamanca-
kunngjøringen som i dag inngår i UNESCOs offisielle dokumenter: 
"Utdannelsespolitikken må ta hensyn til individuelle forskjeller og situasjoner. 
Viktigheten av tegnspråk som kommunikasjonsform blant døve for eksempel, bør bli 
anerkjent og tiltak bør settes i verk for å sikre at alle døve har tilgang til utdannelse på 
deres lands tegnspråk. Med tanke på de spesielle kommunikasjonsbehov blant døve 
og døv-blinde, vil muligens deres utdannelse ivaretas best i spesialskoler eller i 
spesialklasser og -avdelinger i mer vanlige skoler." FNs generalsekretær Boutros 
Boutros Ghali støtter WFDs målsettinger.

 



Gallaudet universitets erklæring om voksne med spesielle læringsbehov

Denne erklæringen inneholder blant annet disse hovedprinsippene: "Livslang læring 
for voksne med spesielle læringsbehov, må utvikles med deres fulle deltakelse for å 
sikre at læringen står i forhold til deres utdanningsbehov og målsettinger... Den bør 
inneholde muligheter utover den grunnleggende utdannelse og yrkesopplæring for 
den personlige og sosiale utvikling, estetiske gleder og fremskredne akademiske og 
faglige studier hvis hensiktsmessig... I livslang læring for voksne med spesielle behov 
må det tas hensyn til situasjoner med kulturellt, språklig, kjønnsmessig og økonomisk 
mangfold."

 

UNESCO og Hamburg-kunngjøringen om voksnes 
utdanningsrettigheter.

I en internasjonal konferanse om voksnes utdanningsrettigheter (CONFINTEA V), 
ble det fastslått: "Voksenutdanning er mer enn en rettighet, det er en nøkkel til det 
tyvende århundre. Det er både en konsekvens av det å inneha en aktiv stilling som 
samfunnsborger og en forutsetning for en fullverdig deltakelse i samfunnet. 
Anerkjennelse av retten til utdannelse og retten til å lære gjennom hele livet er mer 
enn noensinne blitt en nødvendighet; dette innebærer retten til å kunne lese og skrive, 
retten til å stille spørsmål og analysere, retten til å ha tilgang til ressurser og til å 
utvikle og praktisere individuelle og kollektive ferdigheter og kunnskaper." 
Utdannelse og arbeid ses altså som essensielt når det gjelder livskvalitet. Det ble her 
også diskutert viktigheten av å ivareta personer med ulike læringsvansker i denne 
sammenhengen, behovet for tilrettelegging av læring og for å ta hensyn til språklige, 
kjønnsmessige og økonomiske forskjeller.

 

WFDs prinsipper om tilgjengelighet til voksenutdanning for døve

1. Anerkjenn og aksepter døvhet som en enkeltfunksjonshemming, som skiller seg 
sterkt fra andre funksjonshemminger. Innse at døve studenter har behov for en direkte 
visuell kommunikasjon og klasser med andre døve elever og døve eller tegnspråklige 
lærere.

2. Anerkjenn og aksepter det nasjonale tegnspråket som et læringsspråk og bruk en to- 
eller flerspråklig og to- eller flerkulturell tilnærming for døve studenter. Det kan i 
noen tilfeller være behov for betydelige undervisnings- og støttetjenester for 
enkeltelever. 

3. Innlem døve studenter i universitetsprogram der de får utdannelse i undervisning av 



døve, slik at de kan bidra til utdanning av voksne, yrkestrening, tegnspråk- og 
tolkeopplæring og slik at de kan bli rollemodeller.

4. Ansett døve lærere og administratorer i planleggingen og igangsettingen av 
voksenopplæringsprogram. Sørg for at døve lærere brukes til opplæring i tegnspråk 
og på tolkeutdanninger.

5. Anerkjenn og frem viktigheten av døve deltakere i prosesser der avgjørelser som 
påvirker døve individer blir tatt. Etabler et råd for utdanning for døve og innlem 
representanter fra døvesamfunnet, talsmenn for døve og foreldre til døve barn.

6. Oppmuntre nasjonale døveorganisasjoner til å opprette voksenopplæringsprogram i 
samarbeid med universiteter og høyskoler for å imøtekomme døve voksnes ulike 
behov.

 

Oppsummering: 

Når det gjelder utdannelse for voksne, må en ta hensyn til individuelle ulikheter og 
situasjoner. Viktigheten av tegnspråk og av at døve involveres som ressurser i 
voksenutdanningen må anerkjennes. Tiltak bør tas for å sikre at alle døve voksne 
studenter har tilgang på utdannelse 1) på deres eget språk 2) i spesialklasser med 
andre døve studenter; og 3) på alle utdanningsnivåer, som hensiktsmessig. Døve bør 
være involvert i planleggingen, igangsettingen og evalueringen av 
voksenopplæringsprogram for å sikre formålstjenlighet, relevans og kvalitet.
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