
Projekt Accola 2013-2015 
HAR VI ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE FÖR TECKENSPRÅKIGA? 

- INFORMATION OCH PÅVERKAN FÖR DELAKTIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET 



Teckenspråkig minoritet 

 Delaktighet och påverkan – i samhälle och politik 

 Information och kunskap brist =  Tillgänglighet hinder? 

 Information och samarbete – en väg till bättre tillgänglighet? 



Bakgrund 

 Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Tidigare projekt (Signwebb 2009-2012) 

 RAY-stöd 

 Samarbete och nätverksarbete viktigt 

 Flera projekt partners – Dövas Förbund, THL, Finlands Kommunförbund 

aktiva i projektet 

 



Samhället och teckenspråken 

 Vad betyder tillgänglighet  ?  

 Kunskap – förståelse – förändrade attityder 

 Tillgänglighetsprogram i myndigheter 

 Finland tillgängligt för alla?  

 Kunskap om teckenspråkiga och teckenspråk är mycket liten 



Projektets verksamhet 

 Kartläggning webbsidor myndigheter – fokus på kommuner/städer 

 Mycket få har information eller innehåll på teckenspråk.  

 Stöd behövs till informationsproducenter – skapa handledning/exempel 

 Kunskap om egna språkrättigheter till döva – besökt dövföreningar 

 Att översätta från text till teckenspråk - resurser en framtida utmaning? 



Finlandssvenskt teckenspråk 

 Projekt Accola samarbetat med Finlands Dövas förbund – tvåspråkigt mål 

 Stöd för information om och med finlandssvenskt teckenspråk viktigt 

 Mer effektivitet ju fler som arbetar för teckenspråk – båda vinner 

 Finlandssvenskt teckenspråk har synts mycket och fått starkare status 

 



Projektpartners  

 Kartläggning enkät – kommuners informationsarbete och kunskap 

 Konkret handledning och stöd efterfrågas – svårt att uppfylla alla krav 

 

 Regionalt samarbete och intressebevakning med Dövas förbund 

 Information och besök till dövföreningar samt informationspersonal 

 

 Myndigheters arbete och politik om handikapp – tillgänglighet i THL webb 

 Nätverk och kontakter inom ministerier och organisationer fint stöd 

 

 



Resultat? 

 Många bra samarbetspartner och aktiviteter – spritt information, nätverk 

 Synlighet för finlandssvenskt teckenspråk på många områden samtidigt 

 Flerspråkighet och kontakter med städer/kommuner inte lätt 

 Jämförelser i webb arbete och kunskaper om teckenspråk i början och 

slutet av projektet visar på mer beredskap att arbeta konkret med 

teckenspråk produktion.  

 Den egna skyldigheten att ge service och information på teckenspråk är 

INTE självklar ännu för många myndigheter och städer/kommuner.  



Konkret materialproduktion 

 Projekt Accola och VisualBridge Nyland startade arbete med webbplats 

VisualAccess 

 Innehållet och materialet uppdaterats 2014-2015. Information och 

workshops med webbplatsen gjorts, bra respons.  

 Informationsproduktion på teckenspråk bra för tillgänglighet och 

delaktighet - döva är teckenspråkiga medborgare 

 Mångfald i samhället kräver insatser, kunskaper och samarbete för att 

fungera 

 www.visualaccess.fi  

http://www.visualaccess.fi/


Tack! 
Låt oss förändra världen – tillsammans! 
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FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F.  


