
Innspill til «Høyring – forslag til ny, heilskapleg språklov» fra Teater Manu. 
 

Aller først vil Teater Manu gi uttrykk for takk for den nye foreslåtte paragraf 7: 
«Norsk teiknspråk er det nasjonale teiknspråket». En slik paragraf er av enorm 
symbolsk betydning, og er en anerkjennelse av norsk tegnspråk uten sidestykke i 
historien.  

Teater Manu er et nasjonalt, turnéteater som spiller på tegnspråk. Vårt 
scenespråk er i hovedsak norsk tegnspråk, men det hender også at vi spiller på 
andre lands tegnspråk. Uansett må manus nesten alltid oversettes fra norsk 
skriftspråk, noe som krever mye ressurser og stor kompetanse.  

På side 20 fremhever departementet spesielt hvilke konsekvenser språkloven 
tenkes å skulle få for norsk tegnspråk. Her kunne vi ønsket at refleksjonene ga 
seg uttrykk i mer konkrete tiltak i den nye loven. Et sentralt punkt i 
høringsuttalelsen fra Teater Manu gjelder nemlig at tilgangen til tegnspråk 
henger sammen med tilgangen til språk i det hele. Det er derfor viktig med 
tegnspråkarenaer (døveforeninger, ungdomsklubber, skole og teater m.v.) der 
tegnspråk er det førende språket, og at staten er med på å sikre disse. Det kan 
ellers være fare for bl.a. domeneforskyvning, der norsk tale ut fra 
omstendighetene (manglende tegnspråkmiljø) får den rolle som norsk tegnspråk 
naturlig har. Teater Manu skal være bevisst sitt ansvar for å videreføre 
tegnspråklig kulturtilbud over hele landet. Selv om loven i seg selv ikke utløser 
konkrete plikter eller rettigheter, vil Teater Manu understreke viktigheten av å 
opprettholde, og helst øke, tilskudd til de nasjonale instansene vi har som bidrar 
til at det finnes tegnspråklige, kulturelle tilbud og møteplasser.  

 

I brev av 21.8.2019 ber Kulturdepartementet ellers høringsinstansene ta stilling 
til to alternativ. Teater Manu mener at alternativ 1 er det alternativ som best 
ivaretar norske tegnspråkbrukere. Som brukere av et minoritetsspråk, er det 
viktig å understreke at saksbehandlere pålegges kunnskap om norsk tegnspråk. 

 

På side 12 i forslaget er et kapittel om diglossi og i den sammenheng blir det 
nevnt noen minoritetsspråk i Norge som har lidd under «forbudstiden». Samisk 
og kvensk blir brukt som eksempler. Men dette har i aller høyeste grad også 
vært aktuelt for norsk tegnspråk. Norsk var for eksempel undervisningsspråket i 
skolen, mens tegnspråk ble brukt mellom elevene i friminuttene. (Vi har 
eksempler på at elever ble slått på fingrene også når de brukte tegnspråk på 
fritiden.) 



 

Vi er glade for at Kultudepartementet på side 49 skriver: Norsk teiknspråk har 
ein grunnleggjande verdi i seg sjølv, mellom anna som identitetsmerke og ekte 
kulturuttrykk for en språkleg minoritet i det norske samfunnet. Norsk teiknspråk 
er ein del av den norske kulturarven og ein del av det språklege mangfaldet i 
landet som det offentlege har ei plikt til å verne og fremje, jf. Framlegg til § 1 
tredje ledd. 

På denne bakgrunnen føreslår vi i språklova å gje norsk teiknspråk status som 
nasjonalt teiknspråk i Noreg. 

Som teater med tegnspråk som hovedspråk er dette en klar føring for Teater 
Manu, - å gi tegnspråkbrukere kulturopplevelser på eget språk. Dette innebærer 
også at døve barn får «kulturskoletilbud» på tegnspråk som en bærekraftig 
videreføring av kulturarven. Det er også en klar føring for Kulturdepartementets 
økonomiske ansvar for å sikre videre og utviklet drift.  

Teater Manu er en viktig tegnspråklig arena. Det jobbes kontinuerlig med 
oversettelser fra norsk skriftspråk til norsk tegnspråk og hovedfokuset er hele 
tiden å finne gode oversettelser som er ekvivalent til utgangsspråket. Det er 
selvsagt også viktig i den forbindelse å finne de beste oversettelser avhengig av 
sjanger. Og det vil etter hvert bli stadig viktigere å utvikle dramatikk der norsk 
tegnspråk er originalspråket. Med språkloven i hånd, og de underliggende 
forpliktelser videre både for myndighetene og oss i Teater Manu, skal vi i 
teateret fortsette vårt arbeid for å styrke og utvikle norsk tegnspråk som det 
nasjonale tegnspråket.   
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