KORT OM SVENSKT

TECKENSPRÅK

VISSTE DU ATT…
• Språk också kan uttryckas med kroppen och händerna
och uppfattas med synen och känseln. Det svenska teckenspråket är ett språk med ett eget teckenförråd och egen
grammatik.
• Teckenspråk används av döva men också personer med
olika hörselgrad, hörande anhöriga, yrkesmänniskor och
av personer som har lärt sig språket av eget intresse.
• Inlärning av ett tecknat språk ger kognitiva och språkliga
fördelar som att ha större möjligheter att kunna urskilja
särdrag i människors ansikten samt ha lättare att komma
ihåg bilder.
• Teckenspråk inte är internationellt. I världen finns omkring 160 olika teckenspråk. Det finns ett internationellt
handalfabet och tecken med influenser från flera nationella teckenspråk som brukar användas när döva och
teckenspråkiga från olika länder träffas.
• Svenskt teckenspråk har minst 400 genuina tecken som
saknar direkt översättning till svenska. Det är en kategori
av tecken med munrörelser som inte är inlånade från
svenskan.
FRÅGA OSS OM DU VILL VETA MER!
Sveriges Dövas Riksförbund erbjuder tillsammans med våra
distriktsorganisationer och föreningar mötesplatser, sprider
kunskap och arbetar för ett samhälle där teckenspråk är självklart.

TECKENSPRÅKETS DAG DEN 14 MAJ
Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då
man officiellt erkände teckenspråket som dövas första
språk. Därför firas Teckenspråkets dag den 14 maj varje år
i olika städer i Sverige. Sverige var det första land i världen
som officiellt erkände teckenspråket som språk. Vi blev
därmed en förebild för många andra länder, som i efterhand fått teckenspråket legaliserat i olika former.
INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT FIRANDE
I SEPTEMBER
Internationella dövveckan lanserades av World Federation of the Deaf (WFD) första gången 1958 i Rom, Italien.
Sedan dess firar döva i hela världen årligen Internationella dövveckan under sista veckan i september för att öka
medvetenheten om döva och dövas rättigheter. Flera
aktiviteter sker runt om i världen till exempel debatter,
demonstrationer, kampanjer, utställningar och möten.
Förenta Nationerna har erkänt den 23 september som
den Internationella teckenspråksdagen och det firas årligen sedan 2018.
I Sverige firar vi Dövas Dag en helg i september varje år.
Den arrangeras på olika platser runt om i landet och det är
en viktig samlingsplats för döva och andra teckenspråkiga
i Sverige.
Hitta din närmaste distriktsorganisation eller
förening på www.sdr.org

2019

