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Avsiktsförklaring

mellan

SDR och STTF

Utarbetad av: SDR och STTF
Denna avsiktsforklaring har formulerats i linje med det samarbetsavtal som
upprättats mellan European Union of the Deaf (EUD) och European Forum for
Sign Language lnterpreters (EFSLI)



Avsil<tsförklaring rnellan SDR och STTF

Syfte med avsiktsförklaringen

Detta dokument syftar till att underbygga, stärka och odla en robust och
långsiktig samverkan mellan SDR och STTF med det uttalade syftet att ge
fördel till döva och andra som använder teckenspråk samt for de som arbetar
som teckenspråkstolkar och/eller dövblindtolk i Sverige.

SDR:s vision

SDR:s vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart
samhälle. För att uppnå visionen driver SDR frågor, agerar kraftfullt och
väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för
rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska
teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande for delaktighet
på lika villkor i det svenska samhället. I vår verksamhet tillvaratas
engagemang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider
kompetens och medvetenhet i vår organisation och i det samhälle som omger
OSS.

STTF:s vision

. Att föreningen verkar for en yrkesmässig och ansvarskännande samt
välutbildad tolkkår.

. Att uppmuntra och främja diskussion och ömsesidigt utbyte av yrket
inom och utom Sverige.

. Att yrket teckenspråks- och/eller dövblindtolk erkänns som profession.

. Att uppmuntra och främja vetenskapliga och pedagogiska initiativ för att
förbättra kvaliteten på teckenspråks- och dövblindtolkning samt
tolkutbildning.

. Att ge råd och stöd till tolkar, tolkpraktikanter, tolkutbildare,
tolkanvändare samt leverantörer av tolktjänster.

. Att representera tolkyrket gentemot relevanta myndigheter och
organisationer.

. Att verka för sammanhållning och samförstånd tolkar emellan.
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SDR:s och STTF:s gemensamma åtaganden

SDR och STTF bekräftar vikten av ett gemensamt samarbete genom följande
insatser:

. Att tillsammans sträva efter en tolktjänst på lika villkor i hela landet
genom bägge organisationernas opinionsbildande arbete.

. Bistå med information som bidrar till utvecklingen av ståndpunkter och
policyer i frågor som rör teckenspråkiga medborgare och yrket
teckenspråkstolk och/eller dövblindtolk i Sverige.

. Aktivt arbeta för och bevaka att det sker en kontinuerlig
kvalitetsutveckling av teckenspråkstolkning.

. Samarbeta kring uttalanden som tangerar bägge organisationers
uppfattningar i frågor som berör respektive organisation.

. ! förekommande fall hänvisa till den organisation (SDR eller STTF) som
bäst lämpar sig att svara på frågor av organisationsnära karaktär.

. Att bjuda in varandra till respektive organisations årsmöte eller
motsvarande.

. lnformera om avsiktsförklaringen på respektive organisations
webbplats.

. ldentifiera potentiella projekt som organisationerna gemensamt kan
arbeta med, samt i

. förekommande fall, söka gemensam finansiering for detta.

. Sammanträda två gånger per år for att diskutera aktuella frågor. På

våren enligt bokad tid. Hösten i samband med Dövas dag.
. Kontinuerlig kontakt (varannan månad). Ökas eller minskas efter behov

alt utvärdering.

Mål med samverkan /\

. Officiellt erkänna vikten av och stödja respektive organisation.

. Arbeta i nära samarbete och aktivt utbyta information som är av
gemensamt intresse eller som kan ha en effekt på båda
organisationerna och dess medlemmar.

o Främja politiska, kulturella, utbildningsmässiga och teckenspråkiga
rättigheter för teckenspråkiga i Sverige.

. Stödja legitimitet, utvecklingsbehov samt kvalifikationskrav för yrket som
teckenspråkstolk och/eller dövblindtolk.

. Stödja teckenspråkstolkars och dövblindtolkars rättigheter på

arbetsmarknaden i Sverige.
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Kontaktpersoner för avsiktsförklaringen

Asa Henningsson
Förbundsordförande, SDR
asa.henn ingsson@sd r.org

Angelica Grann
Styrelseordförande, STTF
anqe I ica.q ran n @sttf .orq

Löptid för avsi ktsförklari n gen

Avsiktsförklaringen sträcker sig från dagens datum längst till och med till Dövas dag
2021 om den inte förlängs. Detta dokument får uppdateras vid behov efter
föredragning och godkännande av SDR:s och STTF:s styrelser.

Sveriges Dövas Riksforbund, SDR Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF
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