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Uttalelse fra Norges Døveforbund i forbindelse med mangelfull tegnspråktolking av dekningen 
av katastrofen på Gjerdrum og mangelfull beredskapsplan.   
  
Norges Døveforbund er bekymret over at døve og hørselshemmede tegnspråklige ikke får 
fullverdig informasjon om katastrofen i Gjerdrum. Vi mener at det ikke er tilstrekkelig 
med teksting på ekstrasendinger og tegnspråktolkete Dagsrevyen-sendinger. Døve og 
hørselshemmede tegnspråklige skal ha lik tilgang på informasjon som resten av 
befolkningen. Direkteteksting fungerer ikke optimalt og det er ikke direktetekstet på nett-tv.   
  
Når NRK går inn for å dekke katastrofen hele døgnet, mener Norges Døveforbund at NRK også 
må klare å tilby tegnspråklig dekning av de samme nyhetene hele døgnet, og på alle sine 
plattformer.   
  
Norges Døveforbund etterlyser en beredskapsplan fra NRK der det står klart og tydelig 
at katastrofe-nyheter som formidles gjennom tale skal tegnspråktolkes like lenge og mye som 
det tales om. Det skal gjelde alle plattformer.   
  
Vi ber om en forståelse fra NRK på hvor viktig det er med lik informasjon til hele befolkningen. 
Vi viser til side 29 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, “Tiltak 
IKT12: Universell utforming av NRKs samlede allmenkringkastingstilbud” der det stilles 
kvantitative krav til NRKs tilbud om, tegnspråk, lydtekst og synstolking. Videre står det i FNs 
konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne i artikkel 21 at informasjon skal sikres 
til mennesker med nedsatt funksjonsevner. Til slutt står det “Lov om språk (språklova) 2019-
2020" som er til behandling på Stortinget at det stilles krav til informasjon tilgjengelig på 
tegnspråk.   
  
Katastrofen i Gjerdrum har vist oss hvor sårbare Norges døve og hørselshemmede 
tegnspråklige fortsatt er når det gjelder tilgang på informasjon. NRK har, i sin posisjon som 
Norges rikskringkaster, et særlig ansvar for å imøtekomme behovene til døve og 
hørselshemmede tegnspråklige seere og å tilrettelegge slik at de kan få like mye informasjon 
som resten av befolkningen.   
  
Norges Døveforbund ber om et møte med NRKs tegnspråkkanalen og deres ledelse om dette,  
for å sikre at dette ikke skjer igjen. 
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