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World Federation of the Deaf

WFD er en internasjonal, sentral organisasjon bestående av nasjonale foreninger for 
døve. WFD er representert i ulike FN-organisasjoner som for eksempel UNESCO og 
WHO. FNs "uførhetsprogram" er av særskilt interesse for organisasjonen. WFD 
samarbeider også med andre internasjonale organisasjoner med samme 
interesseområde. WFD ble grunnlagt i 1951 i Roma og er en av de eldste 
organisasjoner for funksjonshemmede. I 1999 hadde WFD 120 medlemsland spredd 
ut over alle fem kontinenter. En av de viktigste sakene WFD jobber med nå, er å 
bedre statusen til de nasjonale tegnspråkene, bedring av utdannelsesmuligheter og 
forbedret tilgjengelighet til informasjon og tjenester for døve er også viktige 
kampsaker. Det å kjempe for vilkårene til døve i utviklingsland er også høyt 
prioritert. For å kunne nå disse målene, samarbeider WFD tett med sine 
medlemsorganisasjoner. De bidrar også med ekspertise, oppmuntring og støtte til 
prosjekter igangsatt av disse. Organisasjonen har sitt eget offisielle tidsskrift, WFD 
NEWS.

 

Organisasjon og avgjørelsestaking

Det høyeste organ i WFD er "the General Assembly". Hvert medlemsland kan sende 
opp til to representanter til å sitte i "the GA". Her tas de viktigste avgjørelsene i 
organisasjonen, blant annet velges representanter for "the Board" som er det 
ansvarlige organ når det gjelder igangsettelse av prosjekter som blir vedtatt under 
verdenskongressene som holdes hvert fjerde år. Under seg har "the Board" "the 
General Secretariat" som siden 1997 har hatt sitt sete i Stockholm. Sekretariatet har 
ansvaret for WFDs daglige arbeid, som f.eks. utgivelsen av WFD NEWS. WFD har 
også syv regionale sekretariater og en samarbeidspartner i henholdsvis Bogota, 
Belize City, Tokyo, Nairobi, Moskva, Praha, Damascus og Brussel.

 

WFDs verdenskongress

Døve mennesker fra hele verden samles hvert fjerde år til WFDs verdenskongress. 
Her blir nye og gamle kampsaker diskutert og et stort antall kulturelle begivenheter 



for døve framført. Ulike vertsland har i samarbeid med sekretariatet ansvar for å 
organisere kongressen. Alle typer tegnspråkbrukere deltar, fra offisielle delegater til 
døve barns foreldre. 

 

Ekspertnettverk og vitenskapelig samarbeid

Tanken bak WFDs vitenskapelige arbeid er å fremme utveksling av informasjon og 
forskningsresultater på tvers av ulike felt. WFDs ekspertnettverk utfører ulike 
spørreundersøkelser og forskningsprosjekt og bistår i igangsettingen av viktige saker.

 

Internasjonal døveuke

Denne feires hvert år i den siste uken av september, fordi den første av WFDs 
verdenskongresser (1951) ble avholdt i september. Ukens høydepunkt er døves 
internasjonale dag den siste søndagen i september. Denne uken arrangeres for å skape 
oppmerksomhet om hva WFD har oppnådd og hva de er opptatt av. Saker WFD har 
arbeidet opp mot: tegnspråk, sosiale og yrkesrettede saker, 
multifunksjonshemminger, lederskap, audiologi, åndelig omsorg, utdannelse, 
foreldre, psykologi og mental helse, døve kvinner, døvekultur, lovverk, 
menneskerettigheter, tekniske hjelpemidler og informasjon, forretningsvirksomhet, 
pengeinnsamling, ungdom, utviklingsland, tegnspråktolking.

 

En helhetlig tilnærming til døvhet

WFD insisterer på at man må tilnærme seg begrepet døvhet på en tverrfaglig basis. 
WFD ser på det å være døv som en sosiokulturell tilstand, der begrepet døv refererer 
til personer som bruker tegnspråk som sin viktigste kommunikasjonsform, som 
identifiserer seg med andre døve personer og som vanligvis ikke kan høre. 
Organisasjonen ønsker å fjerne fordommer og rette opp feiloppfatninger om døvhet. 
Alle døve har rett til å bli akseptert for hvem de er og til å være tro til deres egne 
identitet.

 

Tegnspråk

Begrepet refererer til det innfødte språket som brukes av døve i ethvert land. Alle 



land har et eget tegnspråk, som kan dele samme språklige røtter på samme måte som 
beslektede talespråk. Det har gjennom forskning blitt fastslått at tegnspråk er 
komplekse, naturlige språk. Døve bør ha retten til å kunne bruke tegnspråk i alle 
situasjoner. Tegnspråk bør anerkjennes som døve barns førstespråk, og disse bør 
undervises som to- eller flerspråklige når det gjelder lesing og skriving.

 

Utdannelse

Det er i følge statistiske undersøkelser 70 millioner døve i verden. Kun 20 % av disse 
har tilgang til utdanning. Selv om døve over hele verden bruker tegnspråk til vanlig, 
er det bare en prosent som undervises på tegnspråk. UNESCO har offisielt gitt 
tegnspråk den samme status som talespråk når det gjelder undervisning.

 

Tolking

Det er prinsipielt gjennom tegnspråktolkene at døve får tilgang til alle deler av 
samfunnet de lever i. WFD stadfester alle døves rett til gode tegnspråktolker. Denne 
retten krever opplæring og evaluering av tolker i alle land for å gjøre tjenesten 
tilgjengelig for alle.

 

Teknologi

WFD følger aktivt med på teknologiske nyvinninger og fremmer letingen etter ny 
teknologi som kan møte døve menneskers behov. De ønsker også at teknologien 
gjøres tilgjengelig for alle døve, på tvers av landegrenser. TV-stasjoner oppfordres til 
å tilrettelegge sendingene sine for døve. Mobiltelefoner og datamaskiner hjelper til 
med å bryte kommunikasjonsbarrierer.

 

Visuell kultur

Døve har sin egen kultur. WFD støtter fremveksten av døv kultur. Det blir f.eks. 
arrangert nasjonale og internasjonale teater- og pantomimefestivaler, fotoutstillinger 
og annet. Tegnspråk danner gjerne grunnlaget for disse visuelle uttrykksmåtene.

 



Mot en lysere framtid...

Ca. 80% av verdens døve lever i utviklingsland. I 1987 slo WFD fast at bedring av 
disses levevilkår måtte prioriteres. WFD oppmuntrer landene til å etablere 
døveorganisasjoner, og hjelper de som allerede finnes til å nå sine mål om like 
rettigheter til alle. Det samles inn penger for å styrke dette arbeidet.

 

WFDs ungdomsavdelig (WFDYS)

Dette er en selvstendig komite bestående av unge døve som er fra 18 til 30 år gamle. 
Den jobber tett sammen med WFD, men har sine egne regler og vedtekter. WFDYS 
arbeider først og fremst for å fremme utvekslig av tanker, ideer og kultur blant unge 
døve i hele verden.
 

Regionale sekretariater og samarbeidspartnere

De regionale sekretariatene kan dannes av tre eller flere naboland som alle må være 
medlemmer av WFD. De samarbeider direkte med de ordinære medlemslandene og 
med generalsekretariatet. Dersom en regional gruppe ikke aksepteres som regionalt 
sekretariat, kan den evt. aksepteres som regional samarbeidspartner med en rolle som 
er lik den til sekretariatene.
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