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Godt nyttår!
Aret 2006 har vært preget av veldig høyt aktivitetsnivå. Det er naturlig å
se tilbake på det året vi har bak oss. Arbeidet har vært veldig givende og
ikke minst utfordrende. Jeg takker for givende samarbeid med døvefo
reninger, forbundsstyret, både frivillige og profesjonelle. Samarbeidet og
kontakten skal vi sammen videreutvikle framover.

Skal 2007 bli et godt år for NDF, er vi avhengig av et godt lagarbeid.

Tegnspråk som offisielt språk
Vi ønsker at tegnspråk skal bli offisielt språk i
Norge fordi vi mener det er hindringene ute i
samfunnet som skaper vår funksjonshemning,
og fordi vi har et språk som vi mener både fjer
ner hindringer, og er en verdifull del av norsk
kulturarv.

Døves rett til yrkesdeltakelse
Mange oppfatter døvhet som en yrkeshem
ming. Det mener vi er feil! Vi ønsker å sette
søkelys på at det kanskje er arbeidsgiverne og
storsamfunnets holdninger som skaper bar
rierer, ikke døvheten i seg selv. Blant annet
arrangerer vi en stor konferanse i Oslo 15. - 16.
november med dette som tema!

Gjennomgang av tolkeordningen
Vi ønsker en helhetlig gjennomgang av tol
kesystemet, slik at døves rett til tolk blir reell!
Kan tolkesystemet organiseres bedre?

Hanne B. Kvitvær, forbundsleder
hanne.kvitvar@doveforbundet.no

Varslingstjeneste på sms
Døve må kunne varsles om brann, ulykker og
alvorlige hendelser via SMS! Dessuten: Døve
må få beskjed om alvorlige hendelser via SMS
(for eksempel gassvarsling i Grenlandsområ
det)!

Økonomien til forbundet
Norges Døveforbund mister mye spilleauto
matinntekter, og vi jobber med å erstatte disse.
2007 vil være et spennende år i så måte!

Samarbeidet med foreningene
Med ny deafnet.no håper vi foreningene får
kortere vei til oss når det er noe de lurer på, og
samtidig at det blir kortere vei fra oss til dere!
Et godt samarbeid mellom medlemmer, døve
foreningene og NDF vil gjøre oss alle sterkere,
til glede for den enkelte og det gode fellesska
pet vi har i døvemiljøet.
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Arbeidsliv.
et satsingsområde
På slutten av fjoråret hadde NDF sitt tradisjonelle likemannsseminar for arbeids
livet. Det er et seminar som med årene har utviklet seg til å bli en stadig viktigere
møteplass både for arbeidsledige og for døve som er i yrkeslivet.

Tekst og bilder fra arbeidslivet: Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Politisk vinkling

Seminaret samlet 53 deltakere fra alle kanter av
landet og vekslet mellom felles forelesninger for

alle, eller parallelle forelesninger i de tre gruppene

på seminaret som var: etablering av egen virksom

het, informasjon om arbeidsmiljøloven eller skri
ving av den gode jobbsøknad. Deltakerne måtte

altså velge å delta i en av disse tre gruppene.

Toppforelesere fra døves egne rekker og fra N æ

ringslivets Hovedorganisasjon, Handels- og Servi

cenæringens Hovedorganisasjon og Norsk Tjenes
temannslag gjorde seminaret til noen inspirerende

og lærerike dager.

Kanskje bør senere seminarer deles i to? Et praktisk

seminar som gir matnyttige tips for den enkelte,

og et annet seminar der en diskuterer overordnede

politiske målsetninger for døve og arbeidslivet? Og

på det siste temaet bør flere ledere i døveorganisa-

jonen dele tanker med toppfolkene i fagbevegelsen

og arbeidsgiverorganisasjonene.

Norge trenger flere arbeidere. Samtidig går mange

døve arbeidsledige, eller de mot sin vilje er pådyt
tet en uføretrygd. Det er et paradoks at Norge må

importere håndverkere fra utlandet, mens døve og

andre grupper funksjonshemmede ikke gis mulig

heter i arbeidslivet.

Vi forstår at det er viktig med god kommunika
sjon i arbeidslivet, men det aller viktigste er at døve

arbeidstakere gjør en god jobb. Gjør en det, spil
ler ikke talespråk og hørsel så stor rolle. Det neste

som er viktig er personlige egenskaper, dette og

annet kan du lese om i bladets temareportasje om

arbeidslivet. For mange er en trygg og god arbeids
plass viktig for livskvaliteten. Derfor ser NDF på

døve og arbeidslivet som en prioritert oppgave

Til venstre ser du de fleste av deltakerne på arbeidslivsseminaret samletpå et brett.
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• Arbeidsmiljøet
Inkluderende Arbeidslivsavtale (lA) har blant annet som mål å få ansatt flere funksjonshem
mede arbeidstakere, og også få flere uføretrygdete tilbake i arbeidslivet. I dag er det 800.000 i
arbeidsfør alder som er utenfor arbeidslivet, 325.000 av disse er uføretrygdet.

Advokat med tegnspråk
Advokat Jon Olav Bjergene er senior
rådgiver i Hovedorganisasjonen for
universitets- og høgskoleutdannede. Han
foreleste om spørsmål rundt Arbeids
miljøloven (AML). Jon Olav har døve
venner og kan tegnspråk, så han tok
presentasjonen og oppvarmingen direkte
til deltakerne før han foretrakk å bruke
tolk på selve foredraget.

Bjergene fortalte om det som er nytt i
AML. Loven skal sikre likebehandling,
den skal være helsefremmede og ikke
skadelig. Arbeidsplassen skal være et
bidrag til å gi ansatte en god helse, sa han
blant annet. Hvis bedriften ansetter døve
så skal arbeidsplassen tilrettelegges med
det som finnes av rekniske hjelpemidler.
Bjergene slo fast at AML er ambisiøs og

at det ikke er så lett
å følge opp lovens
intensjoner.
Loven slår fast at
direkte diskrimi
nering og indirekte
diskriminering på
grunn av funk
sjonshemning er
forbudr. Hvis noen
bryter denne re
gelen kan arbeids
taker ta kontakt
med Likestillings
ombudet eller med
advokar.

Hovedregel er at
folk skal få fast
ansettelse, sa han.
Det er greit å være
oppmerksom på
ar de som jobber
deltid, for eksempel
i 50 % stilling kan
kreve full stilling
hvis arbeidsgiver
annonserer etter
nye folk. Det er et
mål å få ned antall
stillinger med mid
lertidig ansettelse.
Og det er kommet

en ny regel som sier at hvis en har vært
midlertidig ansatt i 4 år skal en gis fast
ansettelse.

Fremstill deg positivt
«Jeg er døv ja, men jeg har mange
fordeler, jeg kan jobbe konsentrert selv
om det er bråk rundt meg, jeg får gratis

Har en vært midler
tidig ansatt i 4 år skal
en gis fast ansettelse

tolkehjelp når det trengs, jeg får tekniske
hjelpemidler - jeg er en billig ansatt for
bedriften! »

Jon Olav Bjergene brukte dette som et

positivt eksempel på å selge seg selv over
for arbeidsgivere.

AML sier at arbeidsgiver har plikt til
å innkalle en funksjonshemmet til
intervju hvis funksjonshemmede har
søkt stillingen, men bare en. Hvis flere
funksjonshemmede søker på en stilling
holder det at bedriften innkaller en av
dem til intervju, for eksempel en beve
gelseshemmet. Da kan ikke døve kreve
å bli intervjuer. Men, hvis en ikke får en
jobb i det offentlige har en krav på å få
vite hvilke kvalifikasjoner den som fikk
jobben hadde.

Det psykososiale
arbeidsmiljøet skal
være godt

Mye er blitt bedre i arbeidslivet de siste
30 årene, men også kvaliteten på atbeids
miljøet skal bli utviklet tilsvarende sier
AML § 4.3. Det psykososiale arbeidsmil
jøet skal være godt.

På spørsmål fra Bjergene opplyste Knut
Bjarne Kjøde at vi ikke kjenner antall
døve uten jobb, men mange døve går på
tiltak. Han fortalte om en undersøkelse
på 1980-tallet som viste at 70 % hadde
jobb og 30 % var utenfor arbeidslivet,
men Kjøde var redd for at disse tallene
i dag er snudd. Han viste til en dansk
undersøkelse der 48 % av alle døve mel
lom 18 og 65 år hadde jobb. De samme
tallene for hørende er 70 %. Bjergene
mente at det absolutt er behov for en
kartlegging av døves situasjon i arbeids
liver. Staten kan ikke vite om de når
målene om en ikke har sikre tall å støtte
seg til, sa han.

Advokat Jon Olav Bjergenes forelesning
utløste en rekke spørsmål knyttet til dø
ves fysiske og psykiske arbeidsmiljø, om
ansettelser, om tilrettelegging av arbei
det, om oppsigelser osv. Med sitt direkte
budskap og mange konkrete eksempler
fra døves situasjoner var han en foreleser
som hadde forsamlingen i sin hule hånd.
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• Starte egen virksomhet?
Anne Mette Syvertsen,
Lista
Anne Mette kommer fra det blide
Sørlandet, med Lista fyr som nærmeste
nabo. Hun arbeider noen timer hver
dag i barnehagen i bygda, men også hun
drømmer om noe annet.

- Jeg håper å få jobbe så mye som mulig
som interiørkonsulent Jeg har to års inte
riørutdanning fra NKl, med praksisplass
både hos Bohus og Bogrønt.

Praksisplassene ble ordnet med hjelp av
arbeidskontoret i Lyngdal, som har hatt
tro på henne.

Tarja Riita Wroldsen, Oslo

Tarja er innvandrer fra Finland og har
her i landet tatt 3 års utdanning som for
mingslærer og tegnspråk grunnfag. Hun
er en meget aktiv kvinne så vi ble ikke
overrasket da vi fam henne på semina
ret i gruppen for de som snuser på egen
etablering av firma.

- Egentlig kan jeg tenke meg å lage en
tegnspråkordbok med kunsrregn. Vi
mangler tegn innenfor den sjangeren, det
merket jeg tydelig da jeg tok lærerutdan
ning. Jeg kan også tenke meg en fordyp
ning i temaet om hvordan innvandrere
oppfatter norsk tegnspråk, spesielt dette

- En interiørkonsulent arbeider med
hvordan innemiljøet kan gjøres mest
mulig trivelig. Både i private hjem og
på arbeidsplasser er det viktig å velge de
fargene og møblene som passer sammen.
Fargevalget kan påvirke stemningen i et
rom og den kan brukes som redskap til
å fremheve eller dempe et roms form og
størrelse.

I tillegg til personlig rådgivning tilbyr
Anne Mette også kurs. Hun har nettopp
hatt helgekurs i Kristiansand Døve
forening. Der underviste hun i farge
lære, forskjellige stilarter som klassisk,
romantisk, maskulint, miks av nytt og
gammelt - det å kunne finne «den røde

Sissel Solem, Trondheim
- Jeg jobber til daglig som lærer ved Møl
ler kompetansesenter, men er begynt med
salg av Oriflame- produkter på kveldstid.
Det er produkter for hud- og kroppspleie.
Jeg har salgskvelder hjemme hos private
der vi samler vennegrupper.

- Jeg har lyst til å prøve noe nytt, og
drømmer om egen etablering, men fore
løpig er dette bare noe jeg driver på si, så
får vi se hva det kan utvikle seg til.

I tillegg til direkte salg er Sissel «salgsle
der» for 7 andre som driver med salg på
denne måten.
- Min oppgave er å motivere og veilede
dem. Salgsresultatene kommer ikke av
seg selv.

at en i norsk tegnspråk har samme tegn
for mange begrep, men ulik munnstil
ling.

Tarja mener at det norske tegnspråket er
mer knytret til munnstillingene enn for
eksempel det svenske- og finske tegn
språket
- En annen yrkesmulighet er å jobbe som
mellomtolk. USA har 45 døve som er ut
dannet som tolker, mens Finland har to
døve med utdanning. Det er opplagt at
vi trenger døve som tolker i Norge også.
Aktuelle grupper å tolke for er innvan
drere, døvblinde, utviklingshemmede,
barn - og ellers kunne jobbe i team med
hørende tolker.

tråden» i huset, leiligheten eller hybelen
og kunsten å henge opp bilder. Interes
serte kan kontakre Anne Mette på e-post
a-m-syv@online.no.

- Kan du si litt mer konkret hvilke hud
produkter du forhandler?
- Ja det er produkter til hudvask, rens av
hud, gode kremer både til ansikt, kropp
og føtter, det er deodoranter osv.

- Ingenting for menn altså?
- Jo, vi har like mange produkter for
menn. Husk at huden begynner å elde
fra 25 års alderen, så selv om menn har
tykkere hud enn kvinner er behovet for
hudpleie det samme. Den nye gene
rasjonen menn bruker like mye tid på
hudpleie som kvinner, smiler SisseL

Det har med å føle personlig velvære,
forsikrer hun oss. På en demonstrasjons
kveld kan hun selge for mellom 2.000 til
5.000 kroner.
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• Døve med egne firma!
Både Kristin Gulbrandsrød og Andreas Hildrum foreleste på arbeidslivsseminaret om det å
drive egen virksomhet. Felles for deres historier var at det har vært veldig mye jobbing.

Bosatt i Danmark
Andreas Hildrum er Oslogutten som
flyttet til Danmark og tok 4 års ut
danning som fysioterapeut. Han ble i
Danmark og har kone og to barn. Ettet
utdanningen jobbet han på en større
institusjon for døve, samtidig startet han
eget firma på fritiden.

- Under utdanning vekslet jeg på å bruke
tegnspråktolk og skrivetolk. Skrivetolk
fordi jeg trengte å lære det danske språket
så raskt som mulig, fordi lærebøkene var
på dansk og engelsk, forklarer han.

I 2005 bestemte han seg for å si opp den
trygge jobben og satse alt på sitt eget
firma.

- Jeg måtte ta en avgjørelse, arbeidsukene
kunne bli på 80 timer. Det var umulig å
jobbe så mye både med mitt eget firma
og som ansatt i full stilling et annet sted.
Jeg var nødt for å velge bort samvær med
venner.

Andreas forteller om firmaet Hildrum
fysikalske.
- Den første tiden var det 90 % døve
kunder og 10 % hørende kunder, men
det ble fort omvendt. Nå har jeg nesten
bare hørende kunder og det uten å drive
noen aktiv reklame. Den beste reklamen
er et godt rykte, gjør jeg en god jobb så
forteller kundene det til andre og på den
måten har det utviklet seg.

- Hvordan reagerer kundene på at du er
døv, eller rette sterkt tunghørt?
- Jeg opplyser ikke om det på forhånd.
Jeg har en telefonvakt som svarer på
spørsmål fra kundene, og når de spør om
å få snakke med meg sier hun at jeg er
opptatt. Jeg vil ikke fortelle at jeg er døv,
ikke fordi jeg skammer meg over det,
men fordi mange dessverre har negative
holdninger til døve. Når de kommer til
meg og får behandling må jeg selvsagt
fortelle at de må snakke tydelig og ro
lig, fordi jeg er døv. Da opplever jeg at
kundene synes dette er en ekstra fordel,
for de fleste er vant til leger og behand
lere som ikke ser på dem under praten.

De fleste behandlere sitter i dag og ser
på dataskjermen, samtidig som de prater
med kundene.

I dag har Andreas utvidet firmaet sitt
med flere selvstendige fagfolk og med
eget helsestudio.

- Vi er flere fagfolk som deler kontorer
og lokaler, ofte trenger kundene hjelp av
andre i tillegg til fysikalsk behandling,
for eksempel råd om rikrig kosthold
(kostholdsplan), fotpleie osv. Det at vi
driver i de samme lokalene skaper at alle
kommer i en vinn-vinn situasjon.
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• Døve med egne firma

«Stoppestedet», et godt navn
Kristin Gulbrandsrød, Oslo, ble døv
som tenåring. For 16 år siden startet hun
møbeltapetsererfirmaet «Stoppestedet» på
Majorstua. For navnevalget er hun tildelt
en pris fra Norsk språkråd. Nå har hun
en ansatt i bedriften og hun er godkjent
som lærlingebedrift. Hun har fulgt flere
elever frem til godkjent eksamen.
- Jeg har ingen aktiv markedsføring,
fornøyde kundene forteller videre til
andre om firmaet mitt, et godt rykte
blant kundene er den beste reklamen jeg
kan få. Samtidig har jeg vindu ut mot
gaten, så en del kunder kommer innom
på den måten. For å klare meg, må jeg
levere kvalitet, det er bare godt håndverk
som teller.

Kristin forteller at hun måtte tilegne seg
økonomisk kunnskap for å drive selvsten
dig. Det var kjedelig, men nødvendig,
sier hun om den saken.

- De første årene hadde jeg småbarn, og
jeg husker jeg jobbet med babyen på ryg
gen. Det kunne bli lange arbeidsdager,
men jeg hadde det gøy. Jeg jobber med
noe som jeg liker, som jeg trives med. Jeg
blir ikke rik av det, men tjener slik at jeg
klarer meg godt.

For de som tenker å begynne egen virk
somhet har Kristin 7 punkter hun mener
er viktige for å lykkes:

l: Lyst, styrke og mot.
2: Kunnskap, erfaring og utdannelse.
3: Struktur, økonomi, analyse og mar
kedsføring.
4: Glede, kreativitet, entusiasme og
arbeidsglede.
5: Omsorg for seg selv, kunder, ansatte,
miljø og familien.
6: Visjoner og drømmer.
7: Hvile, avkobling, trimme og meditere.

• Regler for eget firma

Skal du starte eget firma må du være over 18 år. Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Selskapsform
Du må velge om du vil starte et firma
som enkeltpersonsforetak, ansvarlig
selskap eller aksjeselskap. Hvis du skal
starte firmaet alene kan du velge mellom
enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Hvis
du skal starte firmaet sammen med noen
kan dere velge mellom ansvarlig selskap
og aksjeselskap.

Enkeltpersonforetak
er næringsvirksomhet som blir drevet
bare av eieren selv. Det er enkelt å opp
rette og enkelt å avslutte et slikt firma.
Firmaet passer bra når forretningen
har lav økonomisk risiko. Eieren har
personlig ansvar i firmaet. Det betyr
blant annet at om firmaet går konkurs

kan en også miste sine private eiendeler
som bil og hus. I enkeltpersonforetak
mister en også retten til fulle sykepenger,
fødselspenger og arbeidsledighetstrygd. I
sykepenger og fødselspenger får en bare

Du må velge om du
vil starte et firma som
enkeltpersonforetak,
ansvarlig selskap eller
aksjeselskap

65 % av det som er vanlig, men ikke fra
første dag, en får ikke støtte før etter
17 dager. En har selvsagt mulighet til å

kjøpe privat sykeforsikring, men et slikt
firma gir likevel stor sosial usikkerhet.
Derfor passer virksomheten best for per
soner som driver firmaet som en mindre
bigeskjeft, i tillegg til vanlig jobb.

Ansvarlig selskap
er næringsvirksomhet som blir drevet
med to eller flere enkeltpersoner, der
disse står personlig ansvarlig for driften.
Ellers gjelder de samme reglene for et
ansvarlig selskap som for enkeltpersonfo
retak. Eierne står personlig ansvarlig for
økonomien. Også de sosiale ordningene
er de samme som for enkeltpersonsfore
tak.

fortro
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Aksjeselskap
Fordelen med aksjeselskap er at eierne
har begrenset ansvar for firmaets øko
nomi. Et aksjeselskap er en selvstendig
juridisk enhet med egen sikkerhet. Ved
konkurs mister eieren aksjeinnskuddet

...beholde dagpenger
eller it,llføringsytelser
under"etableringen av
det nye firmaet

og opparbeidet egenkapital i selskapet,
men den private økonomien holdes
utenfor. Når en starter et aksjeselskap må
en minst ha 100.000 kroner i oppstart
skapital. Et aksjeselskap må ha et styre,
daglig leder og har krav om revisor og

innlevering av årsregnskap. Firmaet kan
ikke avsluttes uten offentlig kunngjø
ring. Reglene for aksjeselskap styres av
Aksjeloven. En annen opplagt fordel med
aksjeselskap er den sosiale sikkerheten.
En får 100 % sykepenger, fødselspenger
og dagpenger fra første dag.

Regnskapsplikt
Uansett hvilke selskapsform en velger
har en regnskaps- og bokføringsplikt.
Regnskap og bilag skal oppbevares i la
år, og kunne fremvises ved bokettersyn.
Aksjeselskap har full regnskapsplikt, som
betyr at årsregnskap skal godkjennes av
revisor og sendes inn til Regnskapsregis
teret i Brønnøysund.
Før en starter egen virksomhet bør en
undersøke reglene for skatt, regnskap,
merverdiavgift, sykepenger, fødselspen
ger og omsorgspenger.

Navn
For å få godkjent et firmanavn må det
ikke være villedende. Det bør fortelle
hva selskapet holder på med. Det bør
være lett å huske for kundene, og lett å
skille fra konkurrerende firma. Navnet
må inneholde minst tre bokstaver fra
det norske alfabetet. Hvis det er enkelt
mannsforetak må en ha med etternavnet
til eieren i firmanavnet.

Støtte fra NAV
Hvis en går på attføring er det mulig å
søke NAV om å få beholde dagpenger
eller attføringsytelser under etableringen
av det nye firmaet. Slik støtte kan gis i
opptil 9 måneder i etableringsfasen.

Hva er NAV?
Vi møter så mange ord som blir forkortet at det er vanskelig å holde rede
på. I arbeidslivet har vi i det siste truffet på ordet NAV, det står for «Ny
Arbeids og Velferdsetat».

Det som i gamle dager het arbeidskontor, og som ble til Aetat hører nå
under NAV. I løpet av 3 år skal også alle trygdekontor og sosialkontor leg
ges under NAV. Målet er at de som jobber med arbeids-, trygde- .og sosiale
tiltak skal samordne sine tjenester slik at brukerne slipper å løpe fra det ene
kontoret til det andre. Staten ønsker å få flere i arbeid og færre på tiltak.

De første NAV-kontorene er allerede åpnet. Før 1. januar 2010 skal det
være slike kontorer i alle landets kommuner. Selv om det blir ett felles
kontor skal staten fortsatt ha ansvar for arbeids og trygdetiltak, mens kom
munene som før skal ha ansvar for sosialtjenestene.

NAV for døve og tunghørte
Døve og tunghørte som søker arbeid kan kontakte sitt lokale NAV-kontor
(arbeidskontor). Derte kontoret kan henvise videre til spesialtjenesten for
døve og tunghørte som du finner i:

Østlandet og Sørlandet: NAV Senter for yrkesrettet attføring, Mariesbo
esgt 8, Oslo, tlf 22 98 72 30, ttlf 22 98 72 86, faks 22 98 72 31, e-post
sya@nav.no

Vestlandet: NAV, Olav Kyrresgt 22,4. erasje, Bergen. Tlf 55 542833,
faks 55 5433 Ol, e-post roald.synnevag@nav.no

Midt-Norge: NAV, Statenns Hus, Trondheim. Tlf73 83 10 23, ttlf73 83
10 79, e-post knut.loe.donnessen@nav.no

Nord-Norge: NAV, Kaigr 4, Tromsø. Tlfn 75 16 10, ttlfn 75 1629,
faks 77 65 16 01, e-post: navn@arbeidsradgivning.troms.nav.no

• IOll/edll jo (l.....

Nettverk
viktig
Camilla Høiberg, som er arbeidskonsu
lent på Rycon, fortalte på arbeidslivsse
minaret ar bare 40 % av ledige stillinger
blir annonsert. Hele 60 % av ledige
jobber blir tildelt gjennom nettverk av
venner og familie, og her blir døve lett
tapere, påpekte hun. Høiberg oppfordret
arbeidsledige til å sende åpen søknad,
der en selger seg selv og fremhever sine
kvaliteter.
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• Norges eldste døve lærling
Ja, vi våger påstanden: Aud Pettersen, Trondheim blir 62 år og er lærling i kontorfag.

Aud Pettersen er Norges eldste døve lærling, her sitter hun på kursbenken til høyre sammen med Hanne Skjermo, Sauda og Ewa Sasim Løvik, Stavanger.

God psykisk helse er viktig
- Med helse må forstås at et menneske ikke bare er fri
for sykdom og svakhet, men at det nyter fullstendig fysisk,
psykisk og sosialt velvære, det er Verdens Helseorganisasjon
som definerer helse slik.

- Jeg har tatt kveldsundervisning på
videregående linje for kontorfag. Det
var hatdt å være elev igjen, slitsomt å
lese lærebøker, men heldigvis gikk det
bra til eksamen. I min ungdom tok jeg
handelskole på Briskeby i Oslo, men mye
er blitt forandret siden den gang, ikke
minst all den elektroniske posten, smiler
Aud.

På arbeidslivsseminaret deltok hun i
gruppen som fikk kunnskaper om jobb
søknader. Hun har nå kontorpraksis på

Møller kompetansesenter. Tidligere har
hun hatt ulike jobber, senest arbeid på
internatet på Møller.

- Arbeidslivet i dag krever utdanning og
formelle papirer, mener Aud.

Til sommeren skal hun ha fagprøve i
konrorarbeid og med bestått eksamen må
hun søke arbeid.
- Jeg må innrømme at det var med delte
følelser jeg gav meg i kast med utdan
ningen. Jeg kunne gjerne ha tenkt meg

Britta Wold foreleste på arbeidslivsse
minaret om dette temaet. Hun sa blant
annet at hvis vi deler livet vån i faser kan
vi snakke om: Barndom, ungdom, arbeid
og alderdom. Hvilke del er lengst? Jo,
arbeidslivet.

Hun kom også inn på begrepet livskvali
tet, et ord som brukes mye i media, men
hva er egentlig livskvalitet? Britta svarte
selv: At en opplever en mening med liv

førtidspensjon, men det har jeg ikke
tett på - og i dag er det vanskelig å bli
uføretrygdet bare fordi en er døv, og det
er jo riktig. Men, min mann ble førtids
pensjonen fra jobben i Adresseavisen for
noen år side og vi kunne selvsagt tenkt
oss å nye tiden sammen.
- Er du bitter?
- Neida, jeg er opptatt av å tenke positivt
og tar en dag av gangen. Jeg håper på å
få jobbe på et større kontor med arkive
ring. Jeg er en ryddig person og liker å ha
orden i sakene, slutter Aud Pettersen.

og tilværelse, at en opplever håp om å
nå et mål, at en opplever fellesskap og
nærhet med andre, at en opplever å være
fornøyd med livet.

- Det heter at en god latter forlenger
livet, minnet Britta om.
- Latter er ofte den beste medisinen også
mot psykiske plager, derfor er arbeids
plasser med mye humor positive for den
psykiske helsen.
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• Hvilke yrker skal unge satse på?
Vi har tatt opp 3 viktige spørsmål med lederen av NDFs arbeidslivslltvalg, Knut Bjarne Kjøde.
Han har bred arbeidserfaring, fra han begynte sitt yrkesliv som dreierlærling i 1969 hos AS
NEBB i Oslo, senere som konsulent i døveidrettsforbundet og til dagens stilling som arbeids
konsulent på Ryeon, Oslo.

«Det er billig å ansette en døv» sa
advokat Bjergene i sitt foredrag på
arbeidslivsseminaret. Hvordan tolker
du det?
- Bjergene mente nok at det har kommet
en del virkemidler og tilskuddsordninger
som skal gjøre det lettere for blant annet
døve å komme inn på arbeidsmarkedet.
Derfor vil økonomiske tiltak, som for
eksempel lønnstilskudd, i mange tilfeller
stimulere arbeidsgivere til å ansette døve.
Arbeidsgivere som ansetter døve som har
særlige problemer med å komme inn på
arbeidsmarkedet, kan gis et tilskudd i
inntil ett åt. Ved ansettelse av døve under
yrkesrettet attføring med variabel og
redusert yteevne kan tilskuddsperioden
være inntil tte år.

- I år er det en ny forsøksordning for
uføretrygdede som vil tilbake i arbeids
livet. Arbeidsgivere som ansetter uføre
får beholde trygden som lønnstilskudd,
mens den uføretrygdede som er i jobb vil
få utbetalt vanlig tarifflønn, uten risiko
for å tape trygderettigheter.

- Hvilke utdanning og yrke skal unge
døve satse på. Når vi spør unge i dag
svarer de ofte at de vil jobbe med data,
media eller bli skuespiller! Det finnes
ikke så mange arbeidsplasser innenfor
disse områdene, så hvilket yrkesvalg
skal en foreslå for unge døve?
- Vi har alle forskjellige interesser og
forutsetninger. Men utviklingen tyder
på at flere yrkervil mangle arbeidskraft
om noen år, slik som håndverksyrker og
yrker innen helse- og omsorgssektoren.
Den teknologiske utviklingen gjør også
at folk med høy IT kompetanse vil være
etterspurt. Videre skal det bli spennende
å se om en tegnspråkJov vil bidra til at
vi får flere arbeidsplasser for døve når
det gjelder oversetting og formidling på
tegnspråk.

- Det er viktig at unge får veiledning
i å gjøre seg kjent med situasjonen på
arbeidsmarkedet, og at de følger med i
media og samfunnsdebatten. Her har
hjem og skole en viktig oppgave. Skolene

bør sette arbeidsliv på timeplanen og be
visstgjøre unge døve langt tidligere enn i
dag. Det er viktig at ungdommene blir
kjent med forskjellige yrker, og krav til
utdanning så tidlig som mulig. Samtidig
må en kartlegger fremtidens behov for
arbeidskraft, for å hindre at døve utdan
ner seg til er yrke hvor det er vanskelig å
få jobb etterpå. I denne sammenhengen
kan voksne døve med yrkeserfaring være
gode kunnskapsformidlere og rollemo
deller, som skolene bør invitere som
forelesere når arbeidsliv er tema.

- Når de unge har gjort et yrkesvalg er
det utrolig viktig å fullføre utdannelsen
og bestå eksamen eller fagprøve. Når en
har utdannelse og formell kompetanse
vil en alltid være etterspurt og har større
sjanser for å lykkes på arbeidsmarkedet.
Derfor er det veldig dumt å avbryte en
yrkesutdannelse eller en lærlingkontrakt.
Det hjelper ikke «å gå lei» og bare gi opp.
Vil en skaffe seg en god fremtid med fast
jobb og god lønn, må en ta ansvar selv og
ha pågangsmot og vilje til å stå på.

- Ofte sier arbeidsgiveren at de vekt
legger «personlig egnethet» ved anset
telser, hva betyr dette?
- Personlig egnethet kan defineres på for
skjellige måler. Under et jobbintervju vil
arbeidsgiver alltid se etter kvaliteter hos
døve som gjør at vedkommende passer til
den utlyste stillingen og arbeidsmiljøet
i bedriften. Alminnelig folkeskikk som
god orden og oppførsel er helt grunnleg-

gende, og noe som forventes. Kommer
en for sent, ustelt eller sjuskete kledd til
jobbintervju, er en ute av bildet med en
gang. Da hjelper det ikke med faglige
toppkarakterer. I løpet av intervjuet vil
arbeidsgiver prøve å danne seg et bilde av
personen og hvordan vedkommende kan
bidra i jobben både faglig og sosialt.

- Førsteinntrykket, hvordan en opptrer,
kommuniserer og svarer på spørsmål er
ofte avgjørende om du får jobben eller
ikke. Det er viktig å være ærlig om sine
sterke og svake sider. Det er også positivt
med en CV som viser at en er aktiv på
fritiden og for eksempel har tillitsverv
eller andre oppgaver i lag eller forening.
Dette vimer om engasjement, evne til å
ta ansvar og at du er vant til å omgås og
samarbeide med andre mennesker.

- Det er viktig at døve arbeidssøkere
fremstår som positive og har fokus på
løsninger istedenfot problemer og
begrensninger. Man bør kjenne til egne
rettigheter og kunne svare på det som
arbeidsgiver lurer på i forbindelse med
kommunikasjon, tolketjeneste, rekniske
hjelpemidler osv. Døve må synliggjøre
for arbeidsgiver at en er en tessurs og at
en kan tilføre bedriften noe nytt og spen
nende, for eksempel tegnspråk! Hørende
er ofte nysgjerrige og har lyst ril å lære
tegnspråk, og har døve et glimt i øyet og
lar arbeidsgiver prøve noen enkle natur
lige og morsomme tegn, vil mye være
vunnet!
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Foto: Sunnmørsposten, Roger Engvik.

ODF
KULTURKVELD

16 FEBRUAR

Hederspris til
Arild Berstad
Leder ved tolkesentralen i Møre og
Romsdal, Arild Berstad (bildet), har
fått årets hederspris av avisen Sunn
mørsposten.
Prisen har hatt fått fordi han i 30
år har vært leder av ungdomskoret
«Respons», som teller 120 sangglade
ungdommer.
De holder sradig friske gospelkonser
ter, skriver Sunnmørsposten.
Arild blir beskrevet som en ildsjel i
ungdomsarbeidet, og slik kjenner vi
ham fra døvemiljøet i Ålesund også!

Oslo Døveforening med kulturkveld
Fredag 16. februar slår Oslo Døveforening på Stortrommen. Da
inviterer foreningen til en stor kulturkveld i Parkteatret, Olaf Ry
esplass 11. På scenen står Ramesh Meyyappan fra Singapaore. Han
viser forestillingen «This Side Up», som noen av oss hadde stor
glede av å se på Nordisk Kulmrfestiva! på Island i sommer. Forestil
lingen anbefales for alle som liker god humor, og som liker å se en
topp døv skuespiller i aksjon.
«This Side Up» er en suksessforestilling, som er blitt vist flere steder i Europa, Asia,
Australia og USA. For første gang skal Ramesh Meyyappan opptre i Norge.
Oslo Døveforeningen opplyser at dørene åpnes kl 18 og at fotestillingen begynner
kl 19. Det er 18 års aldersgrense. Kulturkvelden koster kr 250 inkludert teaterfo
restillingen. For medlemmer av Oslo Døveforening er prisen kr 150. Billetter kan
forhåndskjøpes hos Oslo Døveforening, eller hos Billettservice tlf 815 33 133, bil
lettservice. no og på posten.

Prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering for 2008
Norges Døveforbund inviterer lokallagene og andre
aktører som arbeider med og/eller for døve til
å søke Helse og Rehabilitering om prosjektmidler
gjennom Norges Døveforbund.

Eksempler på prosjekttiltak kan være:
- Utvikling av kunnskap for å forstå døves situa-

sjon eller for å finne tiltak
- Utvikle metoder for å gi døve en bedre hverdag
- Utvikle materiell
- Gjennomføre kurs, studieturer, sammenkomster

med mer.

Målgruppen for prosjektene skal primært være
tegnspråkbrukere i alle aldre, det innbefatter også
personer med Cl og døvblitte

Norges Døveforbund s målsetting med bruk av
prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering er å
fremme likestilling for målgruppen i samfunnet,
samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder
i samfunnet.

Norges Døveforbund ønsker å sette i gang
prosjekttiltak som er i tråd med forbundets
arbeidsprogram som blant annet innbefatter:
- Tegnspråk
- Utredning
- Forsking
- Interessepolitikk
- Brukermedvirkning
- Informasjon
- Tilgjengelighet

Frister
- Frist for å sende inn forslag på prosjekttema er

satt til 10. mars.
Send en kort beskrivelse med tema og hva man
ønsker å oppnå med prosjektet.

- Når prosjekttema er mottatt vil det bli gitt
tilbakemelding innen 5. april om NDF ønsker
å følge opp med søknad til Helse og Rehabili
tering.

- Prosjektbeskrivelse/søknad må være administra
sjonen i hende innen IS. mai.

Norges Døveforbund kan bistå med veiledning
ved utformingen av prosjektbeskrivelse.
Det betinger at fristene overholdes.

Ved spørsmål om aktuelle prosjekttemaer,
kontakt NDF administrasjon ved prosjekt
koordinator Bjørn A. Kristiansen.
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no

For informasjon om Helse og Rehabilitering,
se www.helseogrehab.no

Il
NORGES
DØVEFORBUND
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DøveJulio Carballido er en flittig bruker av både sms-meldinger og internett. Mange døve i Mexico kan imidlertid ikke benytte teknologiens utviklingerfUllt utfOrdi de er analfåbeter.

Det er mange barrierer å bryte for døve
i Mexico. Jobbsituasjonen er vanske-
lig, busser og offentlige bygninger har
få visuelle alarmer, utenfor de største
byene er det vanskelig å få tak i tolker og
antallet døveskoler er begrenset. TV-sta
sjonene bruker så og si ingen teksting og
utenlandske programmer dubbes. Vi har
truffet Julio CarbaJlido og Maria Teresa
Arias, begge døve. De innrømmer at
situasjonen for døve i det gamle azteker
land er vanskelig, men de mister ikke
motet av den grunn.

- Ingenting er vanskelig hvis du virkelig
vil, sier Julio.

Skolegang
Vi treffer Julio i hjemmet hans i Oaxaca
sør i Mexico. Den unge mannen leser på
leppene og han snakker bra. Allerede ett
år gammel begynte han med taletrening.
Et av problemene for Julio og famili-
ens hans da han var liten var at det ikke
fantes døveskoler i byen de bodde i.

- Jeg måtte dra til Mexico by for å lete
etter løsninger på Julias manglende
hørsel, forteller moren hans, Graciela del
Carmen Acevedo.

Tilgangen til informasjon og støtte var
minimal, og Graciela var innom Here

institusjoner med sønnen før hun kom i
kontakt med Det meksikanske institut
tet for hørsel og språk, IMAL, hvor Julia
fikk sin spesialundervisning. Det var her
han lærte å lese på leppene og å snakke.
- Vi var 7-8 elever som hele tiden kon
kurrerte om hvem som kunne uttale Hest
ord, husker Julio. - Jeg likte meg godt,
men det var veldig vanskelig å være borte
fra familien min.

Skolen var daglig, og siden foreldrene
bodde et stykke unna Mexico by, måtte
han bo på internat i ukedagene. Fortsatt
er det et problem at utdanningen for
døve hovedsakelig konsentreres i Mexico
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Yolanda Mejia Mendoza ogMaria Teresa Arias er to av ildsjelene som gjennom den lokale døveforeningen i Oaxaca kjemperfor
døves rettigheter og integrasjon i det meksikanske samfunnet.

by. Rundt om i distriktene finnes det rik
tignok spesialskoler for barn med ulike
typer funksjonshemninger.
- Men det burde være flere rene døvesko
ler i stedet for å samle alle funksjonshem
mede elever i en institusjon, mener Julio.

Døveforeningens arbeid
Ved døveskolen i Oaxaca har Maria Tere
sa i en årrekke arbeidet som hjelpelærer.
Mange hørselshemmede barn har blitt
hjulpet av den døve læreren. Problemet
med undervisningen er at den kun tilbyr
fire år på barneskolen. Det finnes derfor
mange analfabeter blant døve i Mexico.
Et viktig arbeid for døveforeningen i
Oaxaca hvor Maria Teresa er president,
er følgelig å sørge for videre utdanning.
- Vi har inngått en avtale med voksen
opplæringsinstituttet som gir voksne
døve muligheten til å studere barne- og
ungdomsskolen hos oss, forteller døve
foreningens juridiske rådgiver Yolanda
Mejfa Mendoza.
Der er Yolanda selv som på frivillig basis
underviser hver kveld etter at arbeidet
som advokat er over. Foreningen otga
niserer også kurs i tegnspråk for døve,
familien deres og andre interesserte.
Støtten fra offentlige og private foretak
er imidlertid liten, og alt arbeidet gjøres

. gratis av ildsjeler som Yolanda og Maria
Teresa. Yolanda måtte selv betale de 14

., 000 pesos, det vil si rundt 8500 kroner,

... tegnspråkkurser hun tok i Mexico by

kostet.

Dataingeniøren
Julio har erfaringer fra både døveskolen
og hjemmeskolen. Under hele oppveksten
gikk han på begge skolene samtidig.
- Det var vanskelig, forteller han. - Læ
rerne på hjemmeskolen tok ofte ikke
hensyn til at jeg var døv, og de snakket
med ryggen til. Tolk hadde jeg heller
ikke tilgang til.
Moren hans, Graciela som selv urdannet
seg ril døvelærer, forteller at det er et pro
blem at lærerne i hjemmeskolen ikke vil
gi noen form for individuell oppfølging
av døve barn. Mange skoler vil derfor
ikke ha døve elever.
Utfordringene til tross, Julio fullførte
både barne- og ungdomskoIen. Senere
tok han en yrkesutdanning som datatek
niker.
- Jeg ville studere til dataingeniør, fortel
ler han.
Med pågangsmotet og intelligensen som
karakteriserer Julio klarte han å komme
inn på en av Mexicos mest prestisjefylte
skoler, Det teknologiske instituttet i
Monterrey, ITESM, hvor han utdannet

seg til dataingeniør. Flere ganger var han
inne på tanken på å gi opp, men morens
ord om at dette klarer du, oppmuntret
han til å stå på.
Under studietiden dannet han også en
studentforening for døve, hvis hovedmål
er å bryte ned barrierene mellom det
hørende samfunnet og døve. En meget
viktig del av arbeidet deres består i å gi
undervisning i tegnspråk til alle typer
personer.
- Fra første dag, ble klasserommet over
fylt, husker Julio med enorm glede.

Samtidig innså hun
senere at tegnspråket
er viktig for at søn
nen skal kunne kom
munisere fullt ut

Ikke vær apekatt
Julio selv lærte seg ikke tegnspråk før
etter at han var ferdig med ungdoms
skolen.
- Jeg ville lære meg språket for å kunne
hjelpe andre døve, sier han.
På Det meksikanske instituttet for hørsel
og språk hvor han fikk sin undervisning,
var det nemlig forbudt å bruke tegn
språk..
- Ikke vær apekatt, sa lærerne hans hvis
han gestikulerte, forteller Graciela.
Hun tror det at Julio ikke ble undervist
i tegnspråk som liten, bidro til at han
lærte å snakke bedre. Samtidig innså hun
senere at tegnspråket er viktig for at søn
nen skal kunne kommunisere fullt ut.

Blant døveskolene i landet er filosofien
delt, noen prioriterer tegnspråk mens an
dre fokuserer på taletrening. Meksikansk
tegnspråk ble i 2002 anerkjent som døves
førstespråk.

Marginaliseringens ansikter
I mediene er tegnspråket nesten usynlig.
Kun en nasjonal nyhetssending har dø
vetolk i en del av programmet, men ellers
tar det meksikanske fjernsynet svært lite
hensyn til de rundt 350 000 hørselshem
mede i landet.
- Jeg ser derfor nesten alltid på utenland
ske TV-stasjoner, sier Julio.
Når det gjelder arbeidssituasjonen, så er
også den full av barrierer. Julio forteller
at han på jobbintervjuer som regel blir
avskrevet fordi han er døv. Dette til tross
for at han er meger godt kvalifisert og
snakker bra.
- Jeg har problemer med å uttale enkelte
bokstaver og folk tror jeg er dum, sier
han. Det intelligente blikket forteller om
en helt annen virkelighet.
I dag driver han sin egen Internettkafe,
og han har fortsatt mange planer.
Som han selv sier, ingenting er vanskelig
hvis du virkelig vil. Dette har han bevist
mange ganger, blant annet da han fikk
diplomet for fullført dataingeniørutdan
nelse og hele salen vi fter med hendene
som applaus, slik døve i hele verden gjør.
øynene fylles av tårer når han skildrer
dette øyeblikket. Den samme holdnin
gen ble også til handling når han etter
å ha reist helt alene rundt i Europa som
backpacker stod foran tusenårsskiftets
fyrverkeri ved Eiffeltårnet i Paris. Nok en
drøm ble virkelighet.
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Tirsdagsgjengen
- Bare eget dødsfall, eller dødsfall i nær familie er god nok grunn
til å kutte ut bridgetreningen tirsdag kveld!
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Nordiske mestre i lag
Det er den klare meldingen vi får av
bridgegutta i Oslo Døveforening. At
treningen gir resultater viste det nordiske
lagmesterskapet på slutten av fjoråret i
København. Der gikk det norske første
laget med Gunnar Løken, Xing Shung
She, Eitan Zuckermann og Svein Arne
Peterson helt til topp. På de neste plasse
ne fulgte Sverige l, Sverige 2, Danmark,
Finland - og på 6. plass Norges andre
lag. Sverige har lenge hatt hegemoniet i
bridge i Norden, men nordmennene lurte
søta bror for 4 år siden og gjentok altså
bedriften i 2006.

- Oslo Døves Bridgeklubb er Nordens
eldste bridgeklubb for døve, med våre 67
år. Det betyr at vi er eldre enn de Beste
hørende bridgeklubber her i landet også,
forteller en stolt Eitan Zuckermann.

Eitan er leder av bridgeklubben og har
selv vært aktiv kortspiller i 42 år! Hver
tirsdag samles gutta, ja for det er bare
gutter som spiller bridge i Oslo, fra kl
18 til 22.30 til spill rundt bordene. De
bruker å være 8 - 10 spillere som møtes
fast, der det viktigste selvsagt er å ha det

- Hvorfor spilte du
\kke ut hjerter ess,
da hadde vi klart
det.

gøy. Det blir ofte friske diskusjoner etter
spillene, den som kaster et kort feil får
gjennomgå etterpå. Og det samme hvis
en stakkar melder helt feil, da får han sitt
kort påskrevet.

- Hvordan kunne du melde 3 ruter med
de kortene du hadde, klager en.

- Hvorfor spilte du ikke ut hjerter ess,
da hadde vi klart det, påpeker en annen,
mens en tredje ikke klarer å uttrykke seg
like diplomatisk, men blir pottesur over
makkerens totale mangel på vurderings
evne ved meldingen. Nei, vi lovet å skrive
at det ikke var Gunnar som ble sur!

Men kortgutta er gode venner, så etter
en pause med kaffe eller cola er alle like
gode kompiser igjen. I gjengen er det
Bere innvandrere, blant annet 2 polakker
og l ungarer - og gjennom kortkveldene
blir en fort inkludert i miljøet.

- Som du ser er vi av og til uenige, ofte
fordi vi bruker forskjellige systemer,
beroliger Eitan oss.
Vi legger merke til at de melder med
kort, og ikke på tegnspråk som vi trodde
var vanlig. Eitan har svar på det også:
-A gjøre meldinger på tegnspråk, å nei
det går ikke, smiler han. - Da kan en lett
misforstå meldingene, det kan bli uklart
etterpå hva en egentlig har meldt. Og
hvis vi melder på tegnspråk kan en lett
med litt ekstra mimikk eller øyenkon
takt jukse. Eitan peker advarende med

fingeren og lar oss skjønne at bridge skal
gå riktig for seg.

Som reglene tilsier er det helt stille under
selve kortspillet, en har ikke lov til å

-Agjøre meldinger
på tegnspråk, å nei
det går ikke.

prate sammen. En deilig ro senker seg i
døveforeningens trange lokaler, men så
snart kortspillet er over, overtar «hane
kampen»:
- Kløver var trumf og da må du forstå at
du kunne spilt en liten ruter!
- Hadde jeg visst at du hadde esset skulle
jeg spilt kongen.
- Du er jo helt utenfor i kveld, du bare
roter, du må ha respekt for mine meldin
ger også!

13. - 15. april er det nordisk mesterskap
for par i Oslo. Det kan være vel verdt
en tur innom for å se på spillet, og ikke
minst: Se på diskusjonene etter spillet!
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•
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

FOTBALL
J

KLÆR OG TEKSTIL

DATA ..

TEGNSPMK .

STUDENTFORBEREDENDE FAG

VALGFAG: FOTO, VIDEO, FYSISK AKTIVITET, FILOSOFI OG HOBBYAKTIVITETER

I~__•__ FELLESFAG: KULTUR OG HISTORIE, PROSJEKTARBEID, FRILUFTSLIV, TEAMBYGGING.o-_'~~~_1

SKOLETUR TIL CUBA

Med forbehold om endringer. Planene blir klare i mars måned.
Følg med på annonser i Døves Tidsskrift og på Deafnett.

FOR MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA KONTAKT:

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE

3570 Al
e-post: aal.folkehogskole@aLfhs.no .
inspektør Niels Kristensen;
niels.kristensen@aLfhs.no, sms: +47 91655582
Se www.al.fhs.no



TEGNSPRAKKURS 18. - 23. MARS
HAR DU EN ELLER FLERE DØVE ARBEIDSKOLLEGER?

Kom og lær litt tegnspråk og litt om døves samfunn.
Målet forkurset er at du skal få noen kunnskaper og ferdigheter
som gjør at du kan kommunisere bedre.

Mulighet for oppfølgingskurs.

FOR M!;R INFORMASJON OG pAMRDING, KONTAKT:

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

3570 Al
Ved Gry Løkstad tlf 32 08 26 12, mob/sms 95019323
e-post: gry.lokstad@alJhs.no eller
e-post aaLfolkehogskole@aLfhs.no

KURS FOR FAMILIEMEDLEMMER
Til DØVE/TUNGHØRTE BARN
Al folkehøyskole og kurssenter for døve ønsker å tilby kurs til nære pårørende til døve barn.
DATO: 18.-23. MARS 2007
Alle vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
Undervisning i tegnspråk, døves hJstorie og kultur, barns oppvekst med to språk og to kulturer,
familieliv og kommunikasjon.
For de som har jevn kontakt med sine døve barnebarn, niese/nevø etc., vil trygdekontoret kunne
dekke utgiftene til kurset. Det betyr at nære pårørende etter søknad får dekket reise- og oppholdsutgifter.

SIST!; pAM!;LDINGSFRIST: TIRSDAG 1. MARS 2007

PAMELDING SENDES

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

. .• OG KDRSSEN'rnR mR DøVE

3570 Al,
Ved Gry løkstad tlf 32 08 26 12, mob/sms 95019323
e-post: gry.lokstad@aLfhs.no eller
e-post aal.folkehogskole@aLfhs.no



- Jeg husker fra mine første år i NRK at mange norske TV- og filmprodusenter var imot teksting
av programmene og filmene. Jeg ble spesielt forundret over at en mann som Arne Skouen ikke
ville ha teksting av sine filmer, fordi det ville ødelegge den kunstneriske kvaliteten. Han sto
ellers på barrikadene og talte de funksjonshemmedes sak i samfunnet, minnes Nikolai Nelvik
(63), som 1. januar sluttet som sjef i NRKs teksteavdeling for å nyte pensjonistårene.

Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Alle programmer
skal tekstes
- Mye har skjedd siden 1970-tallet. Jeg
skal ikke underslå at vi på teksteavdelin
gen ofte følte oss som et «hår i suppa,) i
den store NRK-organisasjonen. I 1984
begynte vi med skjult tekst (side 777) og
det var et stort fremskritt, da slapp vi å
forstyrre de hørende seerne med tekstin
gen.

Nikolai Nelvik har gjennom årene fått
mye kritikk fra døve og tunghørte som
ønsker seg mer teksting av norskprodu
serte programmer. Han har tatt imot
kritikken med forståelsesfull høflighet.
Internt i NRK har han i 30 år kjempet
for at tekstesørvisen skulle bli bedre,
derfor er han stolt når han fortelIler:

- I NRKs strategidokument frem til 2012
er det slått fast at alle programmer skal
tekstes. Nå er det mer en selvfølge at
teksteavdelingen får kopi av alle pro
grammer som lages, alle produsentene
er opptatt av å nå ut til så mange seere
som mulig - og vi vet at 640.000 seere er
avhengig av teksten for å få fullt utbytte

av programmet. Det er flere grupper enn
døve og tunghørte som foretrekker tekst,
for eksempel har mange innvandrere
problemer med å forstå ulike norske
talespråkdialekter.

Nelvik forteller at de regner med at det
tar ti ganger så lang tid å tekste et pro
gram i forhold til programmets lengde.
Det betyr at NRK bruker 5 timer på å
tekste en halvtimes program. Når det
gjelder direkteteksting sliter de med flere
utfordringer.

- Da vi søkte etter hurtigskrivere til å
direktetekste programmer var det 140 sø
kere, men bare 6 som oppfylre kravet om
å skrive fort nok. En som skriver direkte
må både ha skrivetempo, språkforståelse
og evne til å kunne komprimere stoffet
der det er nødvendig. Ved direkteteksting
er det to tolker som skriver 10 minutter
hver.

Som kjent har Kulturdepartementet
bevilget 4 millioner kroner til å utvikle et
dataprogram som kan oversette tales
pråk til tekst. Det arbeides med dette

prosjektet utenfor NRK, men ingen kan
svare på når slik oversetting kan prøves
ut. Nelvig minner om at datamaskinene
ikke kan klare hvilke som helst talespråk.

- Det må ansettes oversettere som snak
ker et normert bokmål, et språk som
maskinen kan kjenne igjen. Oversetterne
må gjema det som sies av de medvirkende
i programmene, men så får vi det proble
met at det ofte snakkes mye raskere enn
vi klarer å lese en tekst, så en form for
komprimering må nok skje ved et slikt
system også, men den saken for andre
løse, mener den nyblitte pensjonisten.

Nikolai Nelvik kan med rette kalles teks
teavdelingens far i NRK. På et siste møte
med NDF ble han takket med gode ord
og blomster for sitt store arbeid til beste
for døve og tunghørte av forbundsleder
Hanne B. Kvitvær.
På bildet er Nikola Nelvik sammen med
den nye lederen for teksteavdelingen
Berit Martho!' De er flankert av NDFs
folk, til venstre Hanne B. Kvitvær og helt
til høyre Sissel Gjøen og Paal Richard
Peterson.
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HVA SKJER I DE TO STORE?
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Bergen Døvesenter skal bli barnehage! Oslo Døveforening møter i Oslo tingrett 12. mars l en
tvist med kjøperne av Sven Brunsgt 7. Hva er det som skjer i våre 2 største foreninger?

Rettssak
Sven Brunsgt. 7 ble overlevert til
kjøperne 20. juni i fjot. Salget har gitt
foreningen 28 millioner kroner. De har
en pantegjeld til Oslo kommune på ca
2,5 millioner.

Ettet at salget var gjennomført mente
kjøperne at huset var 288 kvadratme-
ter mindte enn oppgitt i salgsavtalen.
Kjøperne begrunner dette med uklarhet
med målene. Når en selget hus bruker en
uttrykk som BOA, som betyr boligareal
med utvendige mål av huset - og en
bruket BRA, som betyr bruksareal og er
de målene som kan brukes til leiligheter
og kontoter i huset. På bakgrunn av dette
har kjøperne krevd et avslag i salgssum
men på ca 7 millioner kroner.

Oslo Døvefotening engasjerte tidlig
advokat i saken og mener seg på trygg
grunn. Foreningen mener at kjøperne har
visst hva de kjøpte og at de har visst hva
de fikk for pengene. Kjøperne er profe
sjonelle forretningsfolk som driver med
kjøp og salg av eiendom.

Saken kommer opp i Oslo Tingrett
mandag 12. mars kl 9 og Oslo Døvefore
ning vil tilrettelegge det slik at retts
forhandlingene blir tegnspråktolker for
interesserte.

Hva nå
Uansett hva tingretten kommer frem til
må foreningens medlemmer ta stilling til
hva de vil med foreningslokaler i frem
tiden. Etter at de solgte Sven Brunsgt.
7 har foreningen hatt lokaler sentralt i
byen, i Dronningensgt. Disse lokalene
har gode kontorfasiliteter, men er for
små til større grupper. Derfor har både
pensjonistgruppen, kvinneforeningen og
andre møter blitt arrangert på forskjel
lige steder i Oslo. Nå må medlemmene
bestemme seg for om de vil kjøpe nye,
store lokaler - eller om de villeie lokaler?
Og de må bestemme hvor i Oslo de vil ha
lokalene? Et ekstraordinært årsmøte 31.
januar skal ta stilling til spørsmålene.

Seniorider i Bergen Dovesenter, Erling Buanes kall kanskje bli bestefizr i barnehagen.

Barnehage i Bergen?
Bergen Døvesenters lokaler på Kalfarveien er en kjempestor villa som ble byg-
get i 1869 som landsted for forrerningsmannen Peter Jebsen. Huset er på 1.423
kvadratmeter. Det inneholder 2 store kjellerstuer. 1. etasje har et stort forsam
lingslokale, stor hall, storkjøkken og et mindre datarom. 2. etasje hat kontorer for
Bergen Døvesenter, Norsk Døvehistorisk Selskap, Døves Tidsskrift og en finner
rom for lokal-historisk museum og et vakkert styrerom - der selveste kong Haakon
overnattet ved åpningen av Bergensbanen i 1909. 3. etasje leies ut til Kirkens SOS.

Det koster mye penger å drive et hus som er 138 år gammelt. Huset trenger både
utvendig maling, ny terrasse, reparasjon av vannlekkasjer og andre småsaker. I sum
vil dette koste flere millioner kroner.

Foreningen er ganske mye brukr på kveldstid, men på dagtid står lokalene nesten
tomme. Det er bare seniorgruppen annenhver tirsdag og et dagsenter for døvblinde
om onsdagene som gjør seg nytte av husets mange rom.

Bergen har skrikende mangel på barnehageplasser. Døvesenteret har derfor sett
muligheten for å starte barnehage med eget driftsstyre om dagen, og fortsatt selv
kunne disponere lokalene om kvelden. Barnehagen skal være for nærmiljøets barn
og ikke spesielt for døve barn. Døvesenteret har samarbeidet nært med Bergen
kommune om saken. Barnehager er et satsingsområde for Regjeringen og de som
starter barnehager får betydelig støtte til bygging eller oppussing av hus. Døve
senteret regner derfor med at de vil klare å sette huset i tipp-topp stand for det
etableringstilskuddet som gis til barnehager. På samme måte regner senteret med
at driften av barnehagen vil gi et årlig overskudd, i form av husleieinntekter, på ca
en halvmillion kroner. Et eksrraordinnært årsmøte i foreningen har enstemmig
gitt styret fullmakt til å jobbe videre med barnehageplanene med tanke på drift
allerede fra høsten av i år!
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UNGDOMSSIDER

Språkreise i USA
Av Aggie V. Handberg

Jeg har alltid hatt lyst til å teise på
språkteise, ikke først og fremst for å lære
meg et nytt språk, men for å oppleve
nye ting. Derfor virket det som en god
ide å melde seg på en språkreise for døve
ungdommer i San Francisco, California,
for å lære ASL (American sign language),
da jeg fikk vite om leiren gjennom den
svenske Dovtidningen. Jeg syntes at det
virket som en bra måte å se et nytt sted
og samtidig lære ASL. Etter at jeg fikk
tilsendt programoversikten over de to
ukene vi skulle være der, gledet jeg meg
enda mer enn før.

I og med at det var en leir som ble arran
gert av svensker for svensker, var jeg den
eneste norske med. På forhånd var jeg
urolig med tanke på at jeg ikke akkurat
var så veldig god i svensk tegnspråk,
men heldigvis gikk det greit etter hvert.
Flyturen fra Stockholm til San Francisco
gikk bra og jeg fikk en sjanse til å bli
kjent med svenskene før vi kom frem.
Vi landet søndag ettermiddag og brukte
kvelden til å pakke opp og bli kjent med
California School for the Deaf (CSD) i
Fremont, som skulle være vårt hjem i de
neste to ukene.

Neste morgen møtte vi de fem ameri
kanerne og de andre lederne som skulle
være sammen med oss under hele leiren.
De var som oss, mellom 15 og 18 år
gamle, og virket hyggelige. Førsteinn
trykket vårt av dem og av de elevene
som vi så var riktignok at det var som å
dra med tidsmaskin ti år tilbake i tid.
Heldigvis klarte vi å se forbi 90-talls
klærne og ble kjent med dem veldig fort.
Faktisk skravlet vi alle sammen allerede
et par timer senere, selv om tempoet ikke
akkurat var så høyt. Vi skjønte fint lite
av det de sa og omvendt, så det ble veldig
mye staving og forklaring, men det var
mgen som ga opp.

Det som jeg opplevde er en av de største
forskjellene mellom USA og Norge er
maten. Vi fikk ofte lunsj- og middags
penger slik at vi selv kunne velge hva
vi ville spise. Da fant man meg og de
svenske jentene i nærmeste salatbar, mens
de andre spiste pizza, hamburger og sånt.
Denne ordningen fungerte utmerket,
siden alle fikk det de hadde lyst til å
spise. Det eneste som ikke fungerte med
måltidene i USA var frokosten vi fikk
på skolen som oftest besto av noe som

verken jeg eller noen av svenskene mente
var normalt å spise så tidlig på morgenen.
Noe av det vi fikk var varme kanelboller
med melis og et hardkokt egg ved siden
av. For å si det sånn: Vi spiste for det
meste frokostblanding eller yoghurt med
frukt ved siden av.

I løpet av de nesten to ukene jeg var i
California, gjorde vi mange forskjellige
ting. Vi fikk gå over Golden Gate Bridge
og andre severdigheter, sove under åpen
himmel i en nasjonalpark, shoppe, dra til
Santa Cruz og bade, i tillegg til at vi leide
noen filmer og var på kino. Det var litt
stas å se Superman Returns på kino med
engelsk tekst 4-5 dager før den kom på
kino i Norge. Alt i alt var det veldig lite
skole på denne turen, men vi lærte desto
mer ASL ved å bare kommunisere med
de andre deltakerne, lederne og andre
elever.

Vi hadde både hellet og været med oss
hele tiden vi var der. Den vanlige snit
temperaturen om sommeren i San Fran
cisco er rundt 25 varmegrader, men da vi
var der lå temperaturen godt over 30-35
grader med stekende sol. Det er nokså
høy UV-stråling der, så solkremen vi
måtte smøre oss inn med hadde solfaktor
50, men allikevel ble jeg ganske brent.

Alt i alt har de to ukene vært uforglem
melige. Jeg har blitt kjent med mange,
fått nye venner og opplevd masse som
jeg ikke ville ha vært foruten. Heldigvis
lever vi i et samfunn hvor man kan holde
kontakt med folk på den andre siden av
kloden, så jeg har fremdeles god kontakt
med alle de flotte menneskene jeg møtte
der.

Verdens ungdomsleir
I forbindelse med verdenskongressen
for døve i Madrid blir det arrangert
verdens ungdomsleir i Segovia utenfor
hovedstaden 6. - 13. juli for alders
gruppen 18 og 30 år. Hvert land
får sende 4 representanter, helswt 2
gutter og 2 jenter. Se mer informasjon
om leiren og påmeldingen på www.
deafnet.no
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Intervjuer fra Tromsø
I Tromsø har de egen tegnspråkklasse på Fagereng skole.
De døve og tunghørte elevene går to dager i uken på Fagereng og de tre andre dagene
går de på hjemmeskolen. Vi har snakket med tre av guttene.

Guttorm Edman Jørgensen, 15 år
Elev på Fagereng skole og Sommerlyst
skole.

Trives du på Fagereng?
Ja, skolen har gode uteområder og fancy
design.

Er det bra miljø i klassen?
Ja, jeg synes vi går veldig godt sammen
til tross for aldersforskjellen.

Fungerer det bra mellom døve og hø
rende elever?
Ja, vi har fått god kontakt med de høren
de elevene og de er veldig interessert i
tegnspråk

Hva er din hobby?
Fotball og svømming.

Hva gjør du på fritiden?
Spiller fotball for det meste og er sammen
med venner.

SOMMERLEIRER
PÅ ÅL FOLKEHØGSKOLE
25. juni - Ol. juli 2007
leiren deles i to aldersgrupper:

Gruppe I: For alle mellom 8 - 12 år.
Gruppe 2: For alle mellom 13 - 17 år.

Alle som vil ha en kjempefin uke i et godt
og trygt tegnspråkmiljø er velkommen!

Ola H. Fredriksen, 13 år
Elev på Fagereng skole og Langnes
skole.

Trives du på Fagereng?
Ja, det er en trivelig skole med mye
aktiviteter.

Er det bra miljø i klassen?
Ja, for vi er en gruppe som er aldersblan
det fra 1. til 10. klasse.

Fungerer det bra mellom døve og hø
rende elever?
Ja, de hørende elevene har lyst til å lære
tegnspråk av oss døve.

Hva er din hobby?
Svømming, jeg svømmer 3 ganger i uka.

Hva gjør du på fritiden?
Jeg er ute og sykler og er sammen med
venner.

leirens program: svømming, en overnatting i skogen,
riding, natursti og forskjellige andre aktiviteter. (Oen
eldste gruppen vil også få tilbud om rafting.)
leiren koster: Gruppe I betaler kr 2.000 hvis de
er NOF-medlemmer og kr BOD for andre. Oette
inkluderer overnatting, mat, aktiviteter og t-skjorte.
Reiseutgiftene dekker en selv. På grunn av raftingen
er det litt dyrere for gruppe 2, nemlig kr 2.200 for
NOF-medlemmer og kr 2.700 for andre.

Påmeldingsfrist: 13. april til NOF
ved Janne Moskaug,
e-post: janne.moskaug@doveforbundet.no

Hans Arthur Hanssen, 12 år
Elev på Fagereng skole og Hamna
skole.

Trives du på Fagereng?
Ja, jeg liker meg godt på skolen.

Er det bra miljø i klassen/på skolen?
Ja det er bra nok.

Fungerer det bra mellom hørende og
døve elever?
Ja det fungerer veldig bra.

Hva er din hobby?
Jeg har ikke noen spesiell hobby.

Hva gjør du på fritiden?
På fritiden sykler jeg, spillet fotball og
er sammen med venner.

Sammen med påmelding skal det innbetales
et depositum på kr 1.000
til kontonr: 8200.01.77004

NOfs barne- og ungdomsutvalg er arrangører av
leiren og mange voksne ledere har ansvar for at
leiren skal bli mest mulig vellykket.

I
NORGES
DØVEFORBUND
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SYN
PÅ SAKEN

Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken»,
men vi ønsker korte innlegg. ikke over
350 ord - og vi tar ikke inn innlegg som
er sendt anonymt. Redaktøren forbehol
der seg også retten til å forkorte innlegg.

Samspill mellom bruker og tolk
Av Tove Glomset Iversen

Sånn mellom oss døve: Vet du hva du skal gjøre for å få tolken til å tolke enda dårligere? Jo, du
skal se irritert og oppgitt ut når tolken ikke oppfatter deg på første forsøk når han eller hun skal
stemmetolke !

Jeg er selv rolkebruker og skjønner godt
frustrasjonen døve føler når tolken for
eksempel får problemer med sremmetol
kingen. Samridig er der vikrig ar vi døve
prøver å sene oss inn i rolkens situasjon.
Ingen tolker velger å ikke forsrå hva vi
døve sier! Jeg ver ar mange rolker gruer
seg for spesielr sremmetolking. Sremme
tolking er vanskelig! Prøv selv.

Hva som fysisk skjer i hjernen ved
overserreIse fra er visuelr og gestuelr
språk (tegnspråk) ril er audirivr språk
(raiespråk), er ikke jeg komperent ril å
urrale meg om. Jeg vet bare ar jeg, av ren
nysgjerrigher, har prøvd. Ta for eksempel

I{rigsboken
Av Gerd Mathisen

«Nyherer på regnspråk» på NRK!. Jeg
avleser programlederen og forstår innhol
der, der er ikke noe problem! Dererrer,
sånn birrelirr på errerskudd, skal jeg for
midle nøyakrig der samme på talespråk 
samridig som jeg avleser programlederen
som snakker videre om noe anner enn
jeg «har på tunga» akkurat nå. Puh. ikke
rarr runga slår krøll på seg!
Jeg kan virkelig anbefale alle døve å
prøve seg på derre «srunter». Det er ikke
så lerr som der ser ur ril!

Hvis vi døve og kanskje de hørende i
rillegg blir irrirerte, gjør der i alle fall
ikke saken bedre. Vi døve bør kanskje bli

flinkere til å samarbeide med tolkene? Et
smil og er oppmuntrende nikk kan nok
få den mesr nervøse tolken ril å slappe
av, og fakrisk kanskje få tolken ril å gjøre
enn bedre jobb?

I orge er vi heldige som har så mange
flinke tolker! Der er vi døve som er
språkrnodeller for tolkene. så vi må være
vårt ansvar bevisst. Vi er med på å bidra
ril ar tolkene blir enda bedre. Derre får vi
til med oppmuntring, posirive tilbake
meldinger og forsråeise for ar der å tolke
faktisk ikke allrid er en så enkel jobb som
det ser ur til.

Jeg hadde mitt hjem i Ruseløkkveien, med Viktoria Terrasse som vår nærmeste nabo. Jeg opp
levde mange bombetokter under krigen, spesielt om nettene.

Jeg husker også den fryktelige eksplosjo
nen i Filipsrad. Skadene errer bombingen
var ofte srore, fire ganger mårre hjemmer
mitt repareres, undergrunnsbanen ved
Nationalteatrer ble ofte vårt andre nat
tehjem.

Vi hadde flere døve og tunghørte naboer.
De fikk sror hjelp av barna eller naboene
når flyalarmen gikk. Jeg mistet flere ven
ner med familier under bomberoktene.
Krigen var et marerirr for alle, både døve
og hørende.

Tragedien på nyrrårsaften var fryktelig.
En nabovenninne og hennes familie ble
drept. En annen nabo. som var på ski
i Nordmarka, mistet hele sin familie.
Mange hus i Ruseløkkveien ble ødelagt.
Trikken med de ro unge, døve kvinnene
ble truffer - og de døde. Problemer med
angrepet nyrrårsafren var at det ikke ble
varslet med flyalarm. alarmen kom ener
at bombingen hadde startet. Jeg selv var
16 år gammel da, en hard ungdomsrid.
Ved angrepet nynårsaften løp vi ned i
kjelleren og søkte beskynelse, der kom

flere sårede og blødende mennesker inn,
bevisstløse ble bårer inn.

Min mann har senere fortalt at han stod
sammen med kamerater på roppen av
Thorshovparken, han så at flyene kom
så lavr at de unngikk kontrollpostene for
flyalarmen.

Krigen var tragisk for alle i landet.
Thobjørn Johan Sander har vært flink
og grundig i boka, han har fårr med alle
viktige dara.
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NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal - Tolkar
NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal er NAV sitt ressurs- og kompetansesenter på området tekniske
hjelpemiddel til funksjonshemma og tolking for døve og hørselshemma ifylket. Frå våren 2007 er vi regionalt
senter for fjerntolkingfor hørselshemma og døvblinde via bildetelefon.

Ved bildetolktenesta er det ledig ei fast stilling og eit vikariat på inntil eitt år som tolk.

Om stillinga:

• Tolking for hørselshemma og døvblinde primært via bildetelefon

• Skrivetolking

• Utvikling av teikn/tema/fag

• Gjensidig rettleiing av andre fast tilsette tolkar og delta i kompetansehevande tiltak

• Informasjonsarbeid

• Praksisrettleiing for tolkestudentar

Kvalifikasjonskrav til søkjar:

• Offentlig godkjent tolk for hørselshemma og døvblinde eller offentlig godkjent tolk for hørselshemma.

• Vi legg vekt på at søkjarane skal vere eigna. Dei må ha ei god serviceinnstilling og vere brukarorienterte.
Søkjarane må vere reflekterte og bevisste si eiga rolle som tolk, ønskje fagleg utvikling og ha evne og
vilje til tverrfagleg samarbeid.

• Søkjar må ha førarkort klasse B, noko arbeid vert utført ambulant.

NAV kan tilby:

• Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver

• Høve til fagleg og personleg utvikling

• Hyggelege kollegaer i eit godt, men hektisk arbeidsmiljø

• Fleksibel arbeidstidsordning og statens pensjons og forsikringsordningar.

Lønn og formalia:

Stillingane er plassert i stillingskode 1408, førstekonsulent.

Statens tilsettingsvilkår, herunder 6 månaders prøvetid og pliktig innskot i Statens Pensjonskasse med 2 % av
brutto- lønn.

Nærare opplysningar:

Kan du få hos fagansvarleg på tolkeområdet Arild Berstad tlf 70 17 22 58 arild.berstad@nav.no eller
formidlingsleiar Asbjørn Enerhaug tlf 70 17 22 34 asbjorn.enerhaug@nav.no.

Vi gjer merksam på at CV vert brukt som utvida søkjarliste

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attestar skal sendast til:

NAV 0konomiteneste Steinkjer, Statens Hus, 7734 Steinkjer eller als@nav.no

Søknaden merkast: 4715-2007-01

Søknadsfrist: 14. februar 2007

Det må gå fram av søknaden om søknaden gjeld den faste stillinga, vikariatet eller begge.
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KULTUR

Kulturtreff for seniorer
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Seniorutvalget i NDF inviterer alle over 50 år til kulturtreff i Sandefjord lørdag
12. mai. Utvalget regner med program hele lørdag, og med en fin fest om kvelden.

Guttene rundt bordet er fra venstre Peder Nyseth, Johannes Samuelsen, Skjalg Iversen og
Sverre Johansen. De har mange skrøner på lager og stiller gjerne opp på kulturtreffet'

Vedjentebordet fra venstre med ryggen til: Gyda Einemo, Anne Berg, Bjorg Alisoy, Kari
Samuelsen, Marta Ringso og Inger Johanne Johansen.

Opp av gyngestolen
Seniorutvalget vil ha døve fra hele landet
på scenen med sketsjer, folkedans, de
klamasjon, tryllekunster, gode historier
og skrøner, kåseri og kunnskapstevling.
De oppfordrer folk til å gå i gang med
treningen med en gang. Spesielt ønsker
de at lokale senior- og pensjonistgrup
per i foreningene skal ta innbydelsen på
alvor og jobbe for et fint program, slik
at dagen blir en rik opplevelse. Utvalget
peker på at Finland har kulturtreff for
seniorer annet hvert år, kanskje kan en få
det samme til her hjemme.

Kulturtreffet er ikke noe som skal erstat
ter de årlige Døves Kulturdager om
høsten, men noe som kommer som et
tillegg.

Hvordan er interessen?
For å få svar på hvordan interessen på
grasroten er for kulturtreffet tok vi en tur
innom seniortreffet i Bergen Døvesenter.

Vi pratet først med guttene rundt mann
folkbordet, veteraner fra utallige Døves
Kulturdager fra starten i 1967. Her er hva
vi snappet opp av seriøse kommentarer
inn i mellom alt tøysepratet som gutter
driver med enten de er 16 eller 75 år!
- Vi vil gjerne ha kontakt med eldre fra
andre kanter av landet og da er en slik
helg om våren, mens det er lyst og vak
kert, et godt tiltak. Det er ikke så kjekt å
reise til kulturdagene midt i mørketiden.
- Kanskje kan vi føre kulturtreffet tilbake
til programmet for kulturdagene slik
de var de første årene, med folkedans,
deklamasjon og sketsjer.
- Folkedans?!? Jeg er ikke i form til det,
klarer ikke å få trefoten med meg lenger!
- Flott med kulturtreff, men blir det fel
les reiseopplegg fra Bergen?

Fra guttene gikk vi over til et rent jen
tebord. Vi underskriver med en gang at
jenter er mer modne enn gutter. Rundt
jentebordet går diskusjonen rolig om

hvordan de skal få tid til kulturtreffet i
mal.
- Skjønner ikke NDF at mai er konfirma
sjonsmåned?
- Men dere er vel ferdig konfirmert?
- Jo da, men vi har barnebarn vet du! Det
er også konfirmantjubileum for mange
av oss som ble konfirmert for 60 år siden.
Seniorgruppen i Bergen skal også ha tur
til Stavanger i mai, hvordan skal vi få
tid til kulturtreffet i Sandefjotd, spør de
fornuftige jentene.
- Det er likevel et fint tiltak, det er viktig
for oss eldre å komme oss ut og være
sammen med andre!
- Jeg kan tenke meg å være med i folke
dans om hoftene holder! Kanskje kan vi
også ha pardanskonkurranser, som i vår
ungdom?
- Sandefjord er et fint sted å ha kultur
treffet, da samler en lett opp alle døve på
Østlandet - og for oss andre er det mulig
å fly direkte til Torp flyplass, som ligger
bare en mil fra Sandefjotd.
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NYTT
FRA NDF

IAdopsjon fra utlandet
Sissel Gjøen informerer om at NDF har vært i kontakt med både Ny Arbeids- og
Velferdsetat (NAV) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)-vedrørende
tolketjeneste i forbindelse med adopsjon i utlandet. Gjeldende regelverk dekker
ikke reise- og oppholdsutgifter for tolk ved utenlandsreiser og AID har sagt de ikke
kan gi dispensasjon i et enkelt tilfelle. Sissel utdyper:

1

- Dette er en problemstilling som NDF har tatt opp med NAV og ArD tidligere
uten å ha kommet frem til en løsning. Vårt spørsmål er hvorvidt Barne- og likestil
lingsdepartementet kan gjøre noe i saken, siden de har det overordnete ansvar påIadopsjonsfeltet. Døve har rettigheter til tolk i Norge, og i utlandet når det er i
forbindelse med arbeid eller studier. Vi vet at det er svært sjelden døve adopterer
barn fra utlandet, derfor vil det neppe medføre store økonomiske konsekvenser om
det åpnes for dekning av tolkeutgifter også ved adopsjon. NDF håper det er mulig
å gjøre en regelendring, slik at døve foreldre slipper å bli diskriminert når de skal
reise til et annet land for å hente hjem sitt barn og er avskåret fra kommunikasjon
med involverte parter.

Fotokonkurranse
- NDF opplever stadig at de har behov
for gode fotos, bilder som viser døves
hverdag i forskjellige situasjoner. Det er
ønskelig med bilder som kan illustrerer
døve i ulike situasjoner i:
- jobb
- fritid, sport, kulturaktiviteter
- tegnspråklige samtaler.
I samarbeid med Døves Tidsskrift invi
terer NDF derfor til en fotokonkurranse
blant sine medlemmer, i håp om å få
tilgang på gode situasjonsbilder.
Svein Erik Johansen i NDF forteller at
forbundet frister med førstepremie i hver
kategori på kr 2.000, tre andrepremier på
kr 1.000 og tre tredjepremier på kr. 500.
Alle bilder som blir premiert skal NDF
ha nitten til å bruke, og det forbehol-
des også retten til å ikke premiere i alle
klasser. Kanskje kan en lage en enkel
vandreutstilling av bildene? De kan også
brukes i Døves Tidsskrift.
Bildene kan sendes elektronisk til post@
doveforbundet.no. Husk å merke sendin
gen "fotokonkurranse». Hvis du benytter
papirbilder, sender du disse til Norges
Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.
Fristen for innsendelse av bidrag er 1.
april 2007.

Svein ErikJohansen

Valg på landsmøte
NDF har landsmøte i Molde 15. - 17.
juni. Valgkomiteen bestående av Signe
Johanne Bekkvik, Torill Lorentzen og
Bjarne Gunnerud er allerede på banen
for å få forslag til kandidater. De ønsker
forslag både til forbundsstyret, bilagsre
visor, hedersmedaljekomite og lovkomite.
Valgkomiteen minner om at de som blir
foreslått må ha sagt seg villig til å stille til
valg. Komiteen vil ha forslagene tilsendt
før 1. mars til e-postadresse:
signebe@broadpark.no

Kulturdagsplakat
Døves Fylkeslag ordland inviterer
alle til å delta i plakatkonkurranse i
forbindelse med Døves Kulrurdager i
Bodø. Arrangørene ønsker at følgende
skal stå på plakaten:

* Døves Kulturdager 12. - 14. oktober 2007
* Bodø
* Arrangør: Døves Fylkeslag Nordland
* Motiv fra Nordland eller Bodø
* Kunstnerens navn

Plakaten kan enten tegnes, lages på
datamaskin eller på bildekollage.
Vinnerplakaten belønnes med et gave
kort på kr 1.000.
Frist for innsending er 1. mai til:
Kulturdagene ved Monica Jacobsen,
Jac. Jentoftsvei 33, 8373 Ballstad.

Tekst-tv meldinger
Meldinger til tekst-tv skal sendes til
e-post adresse:
helge.herland@doveforbundet.no.
Eller til NDFs faks23 31 06 50.

Hybel i Oslo
Redaktøren pendler fra Bergen til arbeid
i Oslo og leter etter en hybel som kan
brukes i arbeidsukene.
Alt av interesse. Kontakt Helge Herland,
Nordre Nesjaveg 93, 5108 Hordvik. E
post: helge.herland@doveforbundet.no

Døvblitte
Nordisk sommeruke for døvblitte blir
arrangert 7. - 13. juli på Agder folkehøg
skole i Søgne. Døvblittesfellesforum er
arrangør og informasjon om program,
bilder og påmelding fi nner en på www.
deafner.no

Døves Tidsskrift
Husk at bladet har fått ny adresse:
Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo.
E-postadressen er
helge.herland@doveforbundet.no

Kontingent
NDF sender ut kontingentkrav i februar.
Kontingenten dekker både kontingent til
NDF og til døveforeningen.
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15. januar åpnet NDF nye nettsider. Klikk deg inn på www.deaf.no og du får med deg det siste
som skjer i NDF og døvemiljøet. Samtidig kan du hente nyttig bakgrunnsinformasjon om for
bundets arbeid og om døves situasjon.

«. ~ . målet er å gjøre så mye som mulig tilgjen
gelig bide på norsk og på tegnspråk

Paal Richard
Peterson

- Hva med eldre som ikke ha datamas
kin?
- Vi mener det bør være en felles utfor
dring for NDF, foreningene og Al folke
høgskole og kurssenter for døve, der vi
sammen tilrettelegger for dataopplæring
- og at døveforeningene etter hvert kan
ha datamaskiner tilgjengelig i forenings
lokalene sine. Ellers har jeg inntrykk av
at stadig Bere seniorer blir brukere av
egen datamaskin.
-Betyr satsingen på nettsidene at Døves
Tidsskrift vil bli redusert?
- Nei, bladet vil komme med 10 utga
ver i år og vi har ikke noe ønske om å
nedbygge bladet. Tvert imot arbeider vi
for å styrke annonseinnsamlingen og på
den måten også gi bladet økonomiske
trygghet. Deafnet.no kan være først med
de siste nyhetene, mens bladet kan gå
mer i dybden på nyhetene og på den må
ten kan de to mediene utfylle hverandre
godt, slutter Paal Richard Peterson.

NDF håper organisasjonen på alle plan
blir stadig Binkere til å anvende ny
informasjonsteknologi med et tydelig
mål: å kommunisere bedre med medlem
mene. Hvis medlemmer ønsker kontakt
med ansatte i forbundet kan en nå enkelt
nå frem gjennom deafnet.no Der kan en
ta opp spørsmål en lurer på om DFs
arbeid.
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MELD DEG PÅ WFD·SEMINARI
[Av Paal Richard Peterson l

NDF legge inn momenter som har vært
savnet, også som tegnspråktekster. NDF
har brukt kommunikasjonsfirmaet Mo
dul, Oslo til å utarbeide både nettsidene
og den nye layouten på Døves Tidsskrift.
Paal Richard fremhever det gode samar
beidet som har vætt med Modul.

- Vi håper de nye sidene gjør det lettere
å finne den informasjonen man leter
etter og at folk setter pris på at de kan
velge å finne informasjon på tegnspråk
og tekst. Det kan hende vi vil oppleve
noen barnesykdommer, men vi håper på
at alt skal gå bra etter hvert, understreker
generalsekretæren.

- Når åpnes debattsidene?
- Ganske snart, håper vi. Debattsidene
blir bare åpne for medlemmer av NDF.
For å komme inn på sidene må en
logge seg inn med eget passord. Dette
passordet får alle medlemmene tilsendt
sammen med kontingentkravet i februar.

-'='----..... Hy hjemmesIdel i
11.12..2006 15:35 ~
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Blad og deafnet.no sammen
- Fra 1. januar produseres både Døves
Tidsskrift og deafnet.no fra Norges Dø
veforbunds kontor i Grensen 9, Oslo. Vi
håper vi bedrer kontakten med medlem
mene slik at vi kan gi direkte informa
sjon, og også slik at medlemmene lettere

Deafnet.no har sin historie, den ble første
gang lansert i 2000/2001 da NDF holdt
til i Asker. Den gang var det også store
forventninger til den nye siden. I 2007 er
den siden gammel- med nye sider kan

kan komme i kontakt med oss. Målet
er å få til en god dialog, informerer Paal
Richard Peterson, generalsekretær i
NDF.

- Den nye hjemmesiden har en del
informasjon på tegnspråk, ikke alt ennå,
men målet er å gjøre så mye som mulig
tilgjengelig både på norsk og på tegn
språk, forteller Paal Richard.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Rettelse
I forrige blad meldte vi at Kelly Smevik
ble 95 år, det er selvsagt helt feil og vi
beklager veldig. Den gode Kelly, som
mange kjenner for sitt store arbeid for
døve i Frelsesarmeen fyller 75 år 14.
desember i år.

Død
Solveig Hojem Næss, Trondheim, døde
31. juli 2006. Hun var født 18. februar
1916.

Solveig Seljelid, Bergen, døde 9. desem
ber. Hun var født 21. november 1920.

Jens Tae Yoo Wiborg, Lørenskog, døde
22. desember 2006. Han var født 25.
august 1990.

80 år
RUTH NYSTUEN, Røyken, blir 80 år
4. februar.

INGA KRISTIANSEN, Trondheim, blir
80 år 7. februar.

75 år
BJ0RN RUSTE, Bergen, blir 75 år 12.
februar.

70 år
ANNE MARIE SJ0VOLD, Drammen,
blir 70 år 12. februar.

HARALD ANGELTVEDT, Oslo, blir
70 år 19. februar.

60 år
G0RILL DRAGLAND, Løvenstad, blir
60 år Il. februar.

OTTO CLEMENTSEN, Haugesund,
blir 60 ~r 27. februar.

50 år
PER LEIF PEDERSEN, Barkåker, blir
50 år 7. februar.

ROLF PIENE HALVORSEN, Oslo, blir
50 år 14. februar.

ANLAUG S0RHAUG, Bergen, blir 50
år 15. februar.

ALFRED OVE VIGDAL, AI, blir 50 år
15. februar.

DAN TERJE PEDERSEN, Oslo, blir 50
år 16. februar.

ODDBJ0RG PETTERSEN, Stavanger,
blir 50 år 22. februar.

BJ0RN MAGNAR TROLSAs, Vestsko
gen, blir 50 år 23. februar.

GURI AMUNDSEN, Trondheim, blir
50 år 26. februar.

Kjære Karoline!
Gratulerer så mye med 4 årssdagen.
Du er blitt stor pike.
Stor klem fra Kristine, Rebekka, mamma
og pappa.

Kjære Kristine!
Gratulerer så mye med 9 årsdagen som
var den 16.desember.
Stor klem fra to lille søstre
Rebekka og Karoline
Hilser så mye fra mamma og pappa.

Stian Rusten,
Våler i Solør, gratuleres med 18 års dagen
26. januar av Hege, Mamma og Pappa.
Vi ønsker deg lykke til med «lappen" og
videre skolegang i Sandefjord.
Håper du får en fin dag.

Kjære Erling Kvalsund!
Gratulerer med overstått 50 års dag som
var den 23. november 2006. Hilsen fra
døve venner i Stavanger

Kontakt ønskes
Jeg er en skilt dame på 61 år som ønsker
kontakt med en mann. Jeg liker turer,
hjemmekos og mye mer. Håper på svar
fra deg, legg ved bilder.
Send til: Døves Tidsskrift, Billettmerke
71, Grensen 9, 0159 Oslo.

Heimdal
videregående skole

Saupstadringen 9, 7478 Trondheim

tlf 72 59 27 00

www.heimdal.vgs.no
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Brikkene faller på plass

Teater Manu - norsk tegnspråkteater
Av teatersjef Mira Zuckermann - mira@teatermanu.no

Først av alt ønsker jeg å benytte anledningen til å takke alle teatervenner og kulturinteressert
for 2006 - et fantastisk begivenhetsrikt år. Vi har 580 registrerte teatervenner og får tilbakemel
dinger fra dem og publikum direkte, via telefon eller e-post. Denne kommunikasjonen er veldig
inspirerende og ofte tankevekkende for oss, spesielt når applausen etter en forestilling har senket
seg. Et teater skal engasjere, overraske og provosere.

2006 og Ibsenåret
For Teater Manu sto 2006 i hovedsak
i Ibsens tegn - jeg tenker selvsagt på
Ibsenåret. Vi satte opp forestillingen
Peer Gynt og reiste på norgesrurne og
oppslutningen var overveldende. Vi spilte
under Ibsenfestivalen som arrangeres av
Nationaltheatret og Riksteatret, en in
ternasjonalt anerkjent festival og vi er det
første teatret undet denne festivalen som
har spilt på tegnspråk - noensinne!

TV og aviser og tidsskrifter ga forestil
lingen mye plass og vi opplevde stor
etterspørsel og nysgjerrighet på scene
språket vårt. Oslo kommune var svært
aktive og vi deltok på deres Ibsenmar
kering på en stor urescene midt i Oslo
sentrum da Drammensveien endret navn
til Ibsensgate. Ibsenfestivalen arrangerte
en festivalkro hvor to av våre skuespillere
teater-duellerte mot hørende skuespil
lere fra en annen Peer Gynt produksjon
og tydeliggjorde med det forskjellene i
språkenes uttrykksform.

Teater Manu ønsker å bygge videre på
denne positive utviklingen fra 2006 og ta
dette med inn i 2007. Våre økonomiske
rammer gir oss mulighet til å turnere
med en til to produksjoner i året. Prøver
og forberedelser til forestillingene krever
mye tid, men det finnes roligere perio
der. Disse ønsker vi å benytte til å sette
i gang nye aktiviteter på teaterhuset - vi
har flotte lokaler som vi ønsker å utnytte
maksimalt.

Kulturkafe
Kulturkafeen har nå etablert seg som et
fast tilbud for kulturinteresserte. Her
ønsker vi å stille scenen til disposisjon
for scenekunstnere og andre bidragsytere
som har sin interesse innenfor kultur
feltet. Vi bruker ofte Kulturkafeen til å
formidle informasjon og gi smaksprøver i
forkant av neste produksjon. Jeg ønsker å
fremheve at dette tilbudet ikke skal gå på
bekostning av andre arrangørers pro
gram, men ønsker at dette skal utvikle
seg til et positivt tilleggsarrangement til
de nåværende.

Døve i Norge er dessverre ikke bort
skjemt med et stort utvalg av kulturelle
tilbud. Vi har lokaler, kompetanse og
nettverk godt nok til å drive arrangement
utenom de vanlige teaterproduksjonene.

Turne
Mitt mål med Teater Manu har fra den
fotsiktige start i 1999 vært å tilby teater
av høy kvalitet til hele Norges tegnspråk
lige befolkning. Vi ønsker å være en
drivkraft, en ressurs og forhåpentligvis
også en inspirasjonskilde, ikke bare i
Oslo men for teatergrupper i hele Notge.
På samme måte som Teater Manu dtivet
undervisning og opplæring av barn og
ungdom i Oslo-området, drømmer jeg
om at vi en dag kan arrangere slike kurs
også andte steder i Norge. Dessverre
begrenser foreløpig økonomien et slikt
prosjekt.

Fra og med januar 2007 har vi inngått en
samarbeidsavtale med Nationaltheatret.
De vil føre regnskapet vårt. Produksjon
av teater, som vi gjør, er svært forskjellig
fra å for eksempel produsere en vare.

I 2007 vil Døves Media flytte fra vårt
kontorlandskap og inn i eget kontor,
vegg-i-vegg med oss på Grunerløkka i
Oslo. At Døves Media har etablert et
kontor i tilknytning til oss føles omtrent
som om vi har fått nye kolleger. Jeg
ønsker at vi kan få gjensidig nytte av
hverandre med en tettere lokalisering
av både utstyr, teknisk og kunstnerisk
personale.

Samtidig som jeg er inne på ansatte øn
sker jeg å presentere de ansatte ved Teater
Manu. Vi er en stab på syv personer, men
skal snart bli ni. Jeg føler meg veldig hel
dig som har fått en så flott stab og som
har vært så tålmodige i oppbyggingsfasen
av teatret. Vi ansetter i disse dager ny
produsent og scenemester, men jeg kan i
skrivende stund dessverre ikke presentere
de nyansatte.

Arven etter Frankenstein
Nå jobber hele administrasjonen frem
mot en merkelig dato for overtroiske
teatermennesker - nemlig fredag den 13.
april. Dette er premieredatoen for vår
neste forestilling, "Arven etter Franken
stein». En fortelling med bakgrunn i
grøsseren Frankenstein som ble skrevet
av Mary Shelley allerede i 1818. Vårt
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Teater Mann - ansatte

Mathis J. Gran
In!OI:maljomansl'ar/ig og administrasjotlSmedarbeider

Ipek D. Mehlum
ShmpiOer ogw~bm'a;r"

teatermanus er utarbeidet i et samarbeid
mellom forfatter Hilde Haualand og
regissør for forestillingen Lars Otterstedt.
Datoen til trosS, dette kan ikke gå galt!

Høsten 2007
Til slutt vil jeg trekke frem høstens
samproduksjon med Tyst Teater og
Cirkus Cirkor, Odysseen. Dette klassiske
epos er skrevet av Homer og tar for seg
alt hva publikum måtte ønske; komedie,
tragedie, skrekk og erotikk. Skuespil-
ler Ipek D. Mehlum fra Teater Manu
skal være med. Denne forestillingen har
vi dessverre ikke mulighet til å reise på
turne med, men vi jobber med en løsning
hvor vi snur turnetilbudet. Vi jobber med
en løsning der vi setter opp «turnebusser»
fra publikums hjemsted til Teater Manu.
Dette bringer meg videre til et gammelt
ønske om et nærmere bånd og samarbeid
med de lokale døveforeningene. Vi tren
ger foreningenes kompetanse på lokale
forhold når vi skal planlegge produksjo-

•!eA
~..\,~ "·~·••··"'J"l

~
it!..

"'i" - <

~""_ ..1.,:
Con MeWum
Tekniskprodusent

ner og turneer. Hvordan vi skal gjen
nomføre dette vet jeg ikke, men å gjen
nomføre en konferanse hvor tema som
samarbeid på tvers av regioner diskuteres
er kanskje en ide? Vi har startet et spen
nende samarbeid med årets arrangører av
kulturdagene og vil utveksle kunstnerisk
kompetanse med dem.

Jeg håper du vil se våre forestillinger,
delta på teaterverksted eller samarbeide
med oss på en annen måte i året som
kommer. Teater Manu er døves teater om
du er barn, ungdom eller voksen!!

Vel møtt til våre forestillinger -
på turne, i Oslo, i Europa eller under
Døves Kulturdager i Bodø!

Jeg ønsker alle et riktig godt tegnspråklig
teater år!

Anne Stordal
Friltins tolk.

1/2007 0l1edlemsblad for 1I0rges 'Døveforbund døves TIDSSK.RIFT 31



Økonomisk krise i Sverige
Sveriges Dovas Riksforbund (SDR) sliter økonomisk og er skuffet over at statstil
skuddet stadig bir mindre. 12007 må forbunder redusere de faste kostnadene med 2
millioner kroner og antaH ansatte må reduseres. I en lederartikkel i Dovas Tidsning
tar forbundsleder Lars~Åke Wiksltom også selvkritikk.
- Vi har vært for optimistiske og ikke tatt varselssignalene alvorlig nok. Vi har levd i.
troen på at det snur. seg, at det ordner seg til slutt.

Salgsvirksomheten til SDR gir mindre overskudd enn tidligere. Annonseinntektene
til døvebladet er betydelig redusert på grunn av konkurranse fra digitale medier.
Prosjektmidler gir ikke de inntektene som forbl!ndet hadde budsjettert med.
Wikstrom sier:
~ Vi må tenke nytt. Noen arbeidsoppgaver må vi velge bort. Vi trenger nye prosjek
tideer, nye tanker om en mer effektiv og mindre kostnadskrevende administrasjon.
Vi må finne nye finansieringsmuligheter, btant annet lære mer om mulighetene for
støtte gjennom EU-midler.

I byen Asmara i Eritrea

er det 2 guttelag for døve i fotball. Det er
et prosjekt for Norsk Folkehjelp, Åsane
idrettslag (Bergen) og spillere fra det lo
kale topplaget Tesfa som gjør det mulig å
samle døve til fotballglede i et av verdens
fattigste land. Begge lagene deltar med

Ny presiden i ESMHD
Honendereren Ines er valgt til ny leder
for ESMHD, som betyr The European
Sociery ofMental Health and Deafnes,
på norsk hlir det noe slikt som Den eu
ropeiske unionen for døves mentalhd
se. Både NDF og Døveavdelingen på:
Gausrad er medlemmer. Ingrid Bodin
er NDFs representant i generalforsam
lingen, mens Beate Øhre representerer
Døveavdelingen.

liv og lyst i barneturneringene som arran
geres, og selv om de taper noen kamper,
så skårer de også mål og rapportene
forteller at de blir stadig bedre.
På bildet ser vi det yngste døvelaget
i kamp. Døvelagene får trening hver
fredag på en bane ved døveskolen og nå
har også de døve jentene fått stablet på

Portugal
Døveforbundet i Portugal har fått ril en
avtale med veimyndigherene i lander som
gir døve tilgang på veimeldingsrjeneste
gjennom SMS. På den måten er døve
sikret den samme informasjonen som hø
rende kan få på taletelefon eller gjennom
radiomeldinger.

Nødnummer i Danmark
Politier i Danmark har åpnet for at døve
kan sende nødmelding til alarmsentralen
via sms.
Alle døve i Danmark får brev med in
formasjon om nødnummeret, som ellers
holdes hemmelig, fordi politiet er redd
for misbruk av nummeret.

bena et lag. De kommer inn i jentetur
neringen, det var vel ingen av dem som
noen gang hadde sparker i en ball, men
bedre humør og mer glede skal man lete
lenge etter. De har det moro med ball,
rapporterer de 2 insrruktørene fra Åsane
idrettslag. Treningene blir ledete av spil
lere fra Tesfa.

Venezuela
Døve i Venezuela jubler over at den na
sjonale rv-stasjonen i seprember begynte
med teksring og regnspråktolking av
tv-programmer!

FN-vedtak om tegnspråk
FNs generalforsamling vedtok 13. de
sember i fjor en konvensjon om funk
sjonshemmedes rettigheter i verden. Flere
saker har direkre betydning for døve,
først og fremst at tegnspråk skal aksep
teres som nasjonale språk. Døve skal
ha rett til utdanning og informasjon på
tegnspråk, og rett til tegnspråktolking.
FN har arbeidet i 5 år med konvensjo
nen og Døves Verdensforbund (WFD)
har vært aktive medarbeidere helt fra
starten av. Liisa Kauppinen i WFD sier
i en uttalelse: - Innholdet i konvesjonen
åpner for en ny tid for alle verdens døve,
den gir oss mulighet til å kreve våre fulle
menneskerettigheter.

Land som aksepterer (ratifiserer) konven
sjonen må heretter betrakte funksjons
hemmede som en gruppe mennesker med
rettigheter. Det er 70 millioner døve i
verden, men 80 % av døve får ikke tilbud
om skolegang. Av de som får skoletilbud
får bare 2 % undervisning på tegnspråk.
Det er derfor viktig å ha en FN-konven
sjon i ryggen for å bedre forholdene for
døve og andre grupper funksjonshem
mede.
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Ol. - 10. febr
23. - 24. febr
24. - 25. febr
02. mars
02. mars
03. mars
02. - 04. mars
10. mars

10. mars
10. mars
10. mars
09. - Il. mars
15. mars
17. mars
19. - 20. mars
21. mars
13. april
14. april
14. april
14. april
13. - 15. april
13. - 15. april
19. - 20. april
21. april
28. - 29. april
12. mai
Il. - 13. mai
14. - 15. mai
15.-18. mai
Ol. - 3. juni
10. - 23. juni
Is.-17.juni
15.- 17. juni
18. - 22. juni
20. - 23. juni
29. - OI. juli
06. - 13. juli
14. - 15. juli
16. - 22. juli
16. - 22. juli
16. - 22. juli
06. - Il. aug
24. - 26. august
15. - 16. sept
12. - 14. okt
26. - 28. okt
03. - 05. nov
15. - 16. nov
16. - 18. nov
18. - 26. nov
30. - 02. des

Deaflympics, Utah, USA
NDF miniseminar om arbeidslivskontaktordning, Oslo
Døvemesterskapet i futsal, Gjøvik
Vestfold Døveforening årsmøte
Telemark Døveforening årsmøte
Drammen Døveforening årsmøte
RAFT 10 års jubileum, Trondheim
NDFs frist for forslag til innsending av
prosjekttema til Helse- og Rehab.
Kristiansand Døveforening årsmøte
Møre og Romsdal Døveforening årsmøte
Trondheim Døveforening årsmøte
Ski leker for barn, Ål
Stavanger Døvesenter årsmøte
Bergen Døvesenter årsmøte
Internasjonal konferanse om undervisning, Oslo
NDF seminar om døves rettssikkerhet, Oslo
Teater Manu premiere på «Frankenstein»
Årsmøte i Salten Døveforening
Årsmøte i Helgeland Døveforening
Årsmøte i Narvik Døveforening
Døves fylkeslag Nordland kurs og årsmøte, Bodø
Nordisk bridge for par, Oslo
NDF forbundsstyremøte, Oslo
Oslo Døveforening årsmøte
Landsmøte i Tolkeforbundet, Oslo
Kulturtreff for seniorer, Sandefjord
Likemannstreff for seniorer, Sandefjord
Nordisk Hjelpemiddelkonferanse, Oslo
Europeisk tv-møte, Ål og Oslo
Døvekirkens fellesmøte, Fredrikstad
EM i fotball, Portugal
Landsmøte i Norges Døveforbund, Molde
Deaf arts now, festival, Stockholm
Deaf arts now, verksted, Stockholm
NDF sommerleir for barn, Ål
Internasjonal kulturfestivaf, Reims, Frankrike
Nordisk barneleir, Sverige
WFDs generalforsamling, Madrid
Verdenskongress for døve, Madrid
Verdensleir for ungdom, Madrid
Internasjonal barne- og ungdomsleir, Madrid
Nordisk pensjonistleir, Leksand, Sverige
Døves Fylkeslag Nordland kurs, Bodø
Døvemesterskap i fotball, Oslo
Døves Kulturdager, Bodø
Døves Nordisk Råd feirer 100 år i København
Ungdomsseminar, Trondheim(?)
NDF arbeidslivskonferanse, Oslo
NDF arbeidslivsseminar, Oslo
VM i futsal, Athen
Døves Fylkeslag Nordland kurs, Bodø
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SPORT

16th Winter
Deaflympics
SALT LAKE 2007

Deaflympics
1.- 10. februar er det Deaflympics i
Salt Lake City, Utah, USA. 600 aktive
fra 23 land konkurrerer i alpint, snø
brett, ishockey og langrenn. Curling
er med som demonstrasjonsidrett. Det
er 16. gang vinterlekene arrangeres og
for første gang deltar ikke Norge med
aktive. Vinterlandet Norge har ingen
døve som er kvalifisert til mesterska
pet, ganske utrolig. Eneste nordmann
under lekene er Knut Bjarne Kjøde,
som er teknisk leder for langrenn.
Ellers skal Bjørn Røine og Øyvind
Madsen delta som norske represen
tanter på verdensidrettsforbundets
kongress l. - 2. februar.

Husk påmeldingen!
Har ditt idrettslag huske å melde på
deltakere ril SKI-LEKEN på Al 9. - Il.

mars. Dette er en videreføring av de siste
års skolemesterskap som har vært på
Al, men nå er det idrettslagene som har
hovedansvaret for å melde på deltakere,
ikke skolene! Det er Øyvind Madsen
som er sjef for arrangementet, ta kontakt
med han for nærmere informasjon.

Fotball EM
Norge tapte som kjent sin kvalifise
ringskamp mot Belgia. Men 12 lag er
klare for sluttspillet i Portugal 10. - 23.
juni. De er delt inn i disse puljene.
Pulje A: Irland, Ukraina, Russland og
Belgia. Pulje B: Tyskland, Frankrike,
Kypros og Danmark. Pulje C: Portugal,
Tsjekkia, Ungarn og England.
Sofia, Bulgaria ønsker velkommen til
EM i friidrett 8. - 14. juli. Det er på
meldt 92 menn og 63 kvinner, men in-

Frivillige til fotballjobbing
Marit Klokkeide, som er medlem av
Døveutvalget i Fotball, under Norges
Fotballforbund, søker etter frivillige til
komiteer. Den ene komiteen er: Tine
FotbaUskole for døve. Det trengs 2-3
personer som vil delta i gjennomførin
gen av fotballskolen. Døveutvalget vil
bistå komiteen med hjelp og erfaring.
Planleggingen av fotballskolen er alt i
gang, og dato er 5-8. juli og er for fot
ballinteresserre gutter og jenter mellom
10 og 16 år.

Døveutvalget mangler også en person
som kan ta ansvaret for juniorlaget for
døve gutter under Norway Cup 2007.
Norway Cup arrangeres 29. juli ti14.

Internasjonale
mesterskap
Siste uken i mars er det EM i bordtennis
i Malmø med deltakere fra 17 land. 20.
- 28. juni er det VM i basketball i Bam
berg, Tyskland. 11 herrelag og 9 kvinne
lag skal kjempe om medaljene. Kanskje
frister det mer med en tur til Kina, der
arrangeres VM i basketball 22. - 30. juni
i en by som heter Guangzhou. Norge har
ikke landslag i basketball.

Sykkeltur på nettet
John Sandell. Kristiansand frister med
en fin artikkel med billedgalleri om syk
kelturen sist sommer, gå inn på www.
adrenaline.no og hent inspirasjon til egne
sykkelturer.

gen fra Norge. 8. ~ 15. september er det
EM i skyting i Geneve, Sveits. Norge er
forhåndspåmeldt i herreklassen. 6. - 13.
oktober kan en ta turen til Singapore
for å se på VM i bowling, der regner en
med norsk deltakelse. I månedsskifte
september og oktober er det VM i bad
minton i Muelheim, Tyskland, kanskje
med norsk deltakelse?
Nordisk-Baltisk mesterskap i orien
tering blir arrangert 21.-24. juni i
Horsens, Danmark.

august 2007 i Oslo. Døveutvalget vil
bistå med hjelp og erfaring.

Utgifter i forbindelse med arrange
mentet dekkes av Døveutvalget og de
ansvarlige får dekket sine kostnader
under selve arrangementet. Interesserte
kan sende e-post til Døveutvalgets
leder Geir Frode Lunden, geirfrode@
fotballdeaf.no.

Dersom det er unge mellom 10-16
år som ønsker å være med på fotball
skolen, så kan de melde sin inter-
esse allerede nå. Mer informasjon om
påmeldingsavgift osv. kommer senere.
Alle kan følge med på www.fotballdeaf
no for informasjon.

Nicolai Herlofsen vant
døvemesterskapet
Nicolai vant døvemesterskapet i
tennis i både singel og double. Han
slo Gianni Zullo 6-1, 6-4 i finalen. I
tillegg vant han og makker Lindman
double. De slo ZuUo/Tangen 7-5, 6-2
i finalen. Mesterskapet ble arrangert i
Oslo og stadig flere døve blir aktive i
tennissporten. Kanskje klarer Norge
å stille med mannskap til lag VM i
Tyskland i slutten av juli?
Internasjonale mesterskap (overskrift)
Siste uken i mars er det EM i bordten
nis i Sverige. Kanskje frister det mer
med en tur til Kina, der arrangeres
VM i basketball 22. - 30. juni i en by
som heter Guangzhou. Sofia, Bulgaria
ønsker velkommen til EM i friidrett
8. - 14. juli. 6. - 13. oktober kan en
ta turen til Singapore for å se på VM
i bowling. I månedsskifte september
og oktober er det VM i badminton i
Muelheim, Tyskland. Både i bowling
og badminton er det godt håp om
norsk deltakelse.

Årsmøtetid
Stavanger Døves Idrettsforening fredag
2. mars. Bergen Døves Idrettsklubb
onsdag 14. mars. Trondheim Døves
Idrettslag lørdag 17. mars.
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Gdø v IK KOMM U N E Gjøvik kommune er Oppland fylkes største kommune med

27.000 innbyggere. Beliggende på vestsida av Mjøsa, med
Virksomhetsområde skole gode kommunikasjonsforbindelser. Kommunen har trygge og

gode bo- og oppvekstområder med et rikt og variert
BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE frilufts tilbud både sommer og vinter.

Bjørnsveen ungdomsskole ligger i Gjøvik kommune. Vi har ca 320 elever fordelt på ca 40 ansatte. Gjøvik kommune
ble i år 2003 kåret til årets skoleeier. Satsing på og utvikling av skolen er en kontinuerlig prosess i Gjøvik kommune.

Stillingen vil bli knyttet opp mot skolens 8. trinn fra og med skoleåret
2007/2008 og følge en døv elev i de tre årene eleven skal gå på
Bjørnsveen skole. Den som tilsettes vil få et særskilt ansvar for
tilrettelegging av undervisning for enkelteleven i tett samarbeid med
kontaktlærer for gruppen eleven tilhører. Vedkommende vil også
arbeide nært sammen med fag-/kontaktlærere på elevens årstrinn.
Stillingen innebefatter både undervisning i og på tegnspråk.

Utvalgte lærere på trinnet vil kurses på Skådalen kompetanse-senter
våren -D7 og sammen med den som ansettes utgjøre et eget team
på trinnet.

Bjørnsveen ungdomsskole vil samarbeide med andre skoler i fylket
som har elever med hørsels-hemming gjennom en allerede etablert
nettverksordning. Skolen vil også samarbeide tett med Skådalen
kompetansesenter.

Kompetansekrav:
Allmennlærer med tilleggsutdanning i audiopedagogikk og/eller
tegnspråk. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi søker en
med gode fagkunnskaper og gode formidlingsevner. Personen må
ha gode samarbeidsevner og være utviklingsorientert.

For stillingen gjelder:
Lovbestemt innskudd i Statens Pensjonskasse. Den som
tilsettes må rette seg etter gjeldende lover og avtaler som
gjelder for pedagogisk personell. Krav om politiattest.

For ytterligere informasjon kontakt rektor Knut Pharo på
tlf 61 130720 eller mail: knut.pharo@gjovik.kommune.no

Alle søknader skal skje elektronisk. Se www.gjovik.kommune.no
Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved
evt. intervju. Søknadsfrist: 14.02.2007.

Trondheim kommune
Bispegata 9B
7004 Trondheim
trlf. 72 54 41 25
tlf. 72 54 4120
faks 72 54 41 21

RØDBYGGET -TRONDHEIM
Rådgivningstjenesten for døve og døv

-~

Trondheim
Døveforening
tlf. 73 53 19 Ol
faks 735350 Ol
E-post: trondheim.df@
online.no
Bispegata 9B
7012 Trondheim
Konrorrid:
Man. og tors. kl. 9-15

Felleslegatet for Døve

Du kan søke om støtte

Ta kontakt med:

Hans Kr. Hønsvall

Postboks 192

3201 SANDEFJORD

www.felleslegatet.no

E-mail: hans.k.hansvall@colorline.no

Tolketjenesten i Hordaland
arrangerer I 1/

Brukerseminar for døvblinde
Torsdag 8. mars 2007 kl 11:00 - 14:00
Bergen Rådhus rom 225
Påmeldingsfrist: 20. februar

Brukerseminar for døve 02 hørselshemmede
Onsdag 9. mai 2007 kl 18:00 - 21:00
(Sted ikke bestemt)
Påmeldingsfrist: 30. april

112007

Informasjon og påmelding til: tolk.hordaland@nav.no
NAV Hjelpem iddelsentral Hordaland, Tolketjenesten

Tolke- og ledsagerhjelp

Besøksadresse: Kokstaddalen 35, 5257 Kokstad

Telefon: 55 52 67 50 / 977 535 91
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B-BLAD
Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 Oslo

Teater Manu
-norsk tegnspråkteater

,
KULTURKAFE
Lørdag 17. mars kl. 13 - 16

Frankenstein hvem?
Det er duket for en skikkelig grøsser fra Teater Manu.
Inspirasjonen er hentet fra fortellingen om Frankenstein,
den gale vitenskapsmannen som skapte et monster.
Manusforfatter Hilde Haualand og regissør Lars Otterstedt
vil gi en introduksjon denne lørdagen.

Vi sender ut gratis NYHETSBREV hver måned
ø o o o

nsker du a abonnere pa vart nyhetsbrev?
send Navn og adresse til info@teatermanu.no
sms 97 71 50 14, Post: Schleppegrellsgate 32, 0556 Oslo
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