Saadame Teile Eesti Kurtide Liidu juhatuse ettepanekud, mis kindlasti peaksid kajastuma
dokumendis „Eesti keelepoliitika alused“ – kõik teemad, mis on seotud eesti viipekeele
edasiarendamise, uurimise, õpetamise ja hoidmisega (säilitamisega). Tegemist on keelega,
mis on Eestis elavate kurtide kultuuri osa ja väljendab nende identiteeti.
Peame väga oluliseks, et dokumendi koostamise töögrupis on vähemalt üks eesti viipekeele
spetsiaist, kes tunneb ja teab, mis on antud valdkonna kõige teravamad probleemid ja
millele kindlasti tuleks tähelepanu dokumendi väljatöötamisel pöörata.
Eesti viipekeele arendamine – mõtleme siin tegevusi, mis on seotud eesti viipekeele
kirjapanekuga (nt grammatikaõpikute koostamine ja väljaandmine erineva raskusastmega;
erinevate viipekeele sõnastike koostamine (erinevate eluvaldkondade terminoloogia
väljatöötamine). Väga heaks näiteks on hetkel töös oleva õigusterminoloogia väljatöötamine,
mille baasil oleme aru saanud, et vajadust on ka meditsiini, infotehnoloogia, majanduse jmt
terminiloome järele.
Eesti viipekeele õpetamine - mõtleme siin tegevusi, mis on seotud eesti viipekeele kui
emakeele ja kui võõrkeele õpetamist. Vajalik oleks jätkata viipekeele õpetajate süsteemset
õpet, õppekavade koostamist nii eesti viipekeele kui emakeele ja kui ka võõrkeele
õpetamiseks erinevatel oskustasemetel. Hädavajalik on ka erinevate metoodiliste
materjalide (programmide) loomine, mille alusel süsteemselt keelt õpetada ja õppida.
Eesti viipekeele uurimine – eesti viipekeele alaste uuringute läbiviimine vajab toetust –
mida, kus ja kuidas seda teha. Ettepanek on luua riiklikult finantseeritav viipekeele keskus,
mis koordineeriks viipekeelealaseid uurimusi ja õppematerjalide väljatöötamist (et välistada
dubleerimist)
Oluline on teabe kättesaamine kõigile viipekeelsetele kurtidele eesti viipekeeles. Nii näiteks
peaksid olema tõlgitud eesti viipekeelde kõik õigusaktid (eriti need, mis puudutavad kurte
inimesi ja kasvõi kokkuvõtvalt) ja/või erinevate riigiasutuste informatiivne teave ning mis
võiksid olla vastava ministeeriumi kodulehekülgedelt kättesaadavad. Samuti peaks olema
muuseumides, näitustel jmt infotahvlitel olev teave tõlgitud ka eesti viipekeelde.

Need on vaid osa meie põletavatest teemadest. Täname, kui peate meeles ka meid,
viipekeelseid kurte – kes me oleme üks osa Eesti elanikkonnast ja kultuurist.
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