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Hva ønsker du deg til jul?
<<Jeg har gått arbeidsledig i flere år. Det har ført til mange plager, som depresjoner, usikkerhet,
bekymringer og frykt for fremtiden. Det har vært mange tårer, et slit med økonomien og jeg har
sovet dårlig om nettene.»

«Jeg ønsker meg fast jobb. Jeg ønsker meg arbeidskolleger.
Jeg ønsker meg spisepauser med fellesskap. Jeg ønsker
meg fast lønn. Er det ikke bruk for meg på arbeidsmarke
det i Norge», spør den arbeidsledige døve.
Det er ingen jobb for julenissen å oppfylle ønsket, det er
et statlig og samfunnsmessig ansvar å inkludere døve i
arbeidslivet.

Øystein Stette fra Utdanningsdirektoratet var en av de
som holdt forelesning på arbeidslivskonferansen. Han for-

talte at Statped har 75 døve an
satt. Men arbeidsplassene er truet
fordi flere elever med Cl ikke
vil ha tegnspråk og fordi det blir
færre helårselever på døveskolene,
sa Stette. Han reiste en rekke
spørsmål og problemstillinger,

men kom selv med sørgelig få svar. Det er nærliggende å
spørre hvorfor så mange foreldre velger bort tegnspråk i
undervisningen? Vil det være en fordel om døve ansatte
gir foreldrene råd? Ingen kan vel bedre fortelle hvordan
det er å være døv. Samtidig får foreldrene tidlig møte
voksne døve.

Men hvor mange døve har arbeid på de mange statlige
kjøkkener som finnes i Norge? Staten har i sin hand
lingsplan et mål om at 5 % av de nyansatte skal være
funksjonshemmede. NAV alene har 17.000 ansatte, men
hvis vi spør om antall døve som er ansatt i NAV er vi redd
svaret blir svært få. NAV har egen tjeneste som skal hjelpe
døve ut i arbeidslivet, selv der jobber det ingen døve. Vil
det være en fordel om vi får døve ansatte i arbeidsformid
lingen?

Er det ikke bruk for meg
på arbeidsmarkedet
i Norge?

På kjøkkenet på Al folkehøyskole og kurssenter for døve
jobber det bare døve. Det går selvfølgelig helt utmerket.

Trondheimsbedriften Teeness ASA er tildelt NDFs første
arbeidslivspris, som et eksempel på en bedrift som inklu
derer døve i arbeidslivet. Produktsjef Håvard Buhaug sier
at de gjerne ansetter flere enn de fire døve de har, om døve
bare er kvalifisert for jobbene. Døvhet i seg selv er intet
hinder.

NDF, arbeidsetaten og den enkelte
døve har en stor utfordring med å
få bort negative holdninger blant
arbeidsgivere til å ansette døve. Mange motforestillinger
mot å ansette døve bygger på myter og mangel på kunn
skap. Dessverre kommer Staten som arbeidsgiver dårligere
ut enn det private næringsliv.

Mange døve i Norge er uføretrygdete. Uføretrygd er et
gode, de som virkelig trenger det skal ta imot trygden
med god samvittighet. Det er ikke slik at en er avhengig
av jobb for å ha et godt liv, men
for de som gjerne vil jobbe kan det
føles slik.

Dette fortalte en av de arbeidsledige døve deltakerne
på NDFs arbeidslivskonferanse i november. Det er en
påkjenning å gå arbeidsledig over lengre tid når det du
mest av alt ønsker deg er arbeid. Det finnes ingen god
undersøkelse på hvor mange døve i alderen 20 - 67 år
som er utenfor arbeidsmarkedet i orge. I Danmark har
de dokumentert at 50 % av døve i yrkesaktiv alder ikke er
i arbeid.

Helge Herland
redaktør

10/2007 0l1edlemsblad for 'JI(grges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 3



Arbeidsliv

NDFs arbeidslivskonferanse
helge.herland@doveforbundet.no

- Vi arrangerer arbeidslivskonferansen på et tidspunkt der arbeidsledigheten i Norge er rekord
lav, men der vi likevel opplever at døve sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette
paradokset kan ha mange svar, og vi håper å avdekke dem under disse to konferansedagene, sa
generalsekretær Paal Richard Peterson ved åpningen av NDFs arbeidslivskonferanse.

Hadia Tajik fra Arbeids- og inkluderingsdepar
tementet.

Omtrent 100 deltakere var samlet i det
flotte amfiet i Oslo Kongressenter - Fol
kets Hus 15. november.
De fleste deltakerne kom fra Statped,
NAV, Signobedriftene, men også fra flere
private bedrifter. Vi vil ikke påstå at
konferansen fant svar på de spørsmålene
som Peterson håpet på, men mange inter
essante tanker fremkom, tanker som bør
være plattform for videre arbeid rundt de
viktige spørsmålene knyttet til døve og
arbeidslivet.

Er døve arbeidsledige?
- En rapport fra ECON senter for økono
misk analyse viser at 77 % av befolknin
gen i yrkesaktiv alder har arbeid, mens
tallet er 67 % for døve og tunghørte. I
Danmark viser en tilsvarende under
søkelse at 50 % av døve står utenfor
arbeidslivet, påpekte generalsekretæren.

Han understreket at han vil ha bort
begrepene «yrkeshemmet» og «redusert
arbeidsevne» knyttet til døve.
- Hvis man velger et yrke som krever
at man kan oppfatte lyd, ja så får døve
problemer. Men ellers kan en døv like
fint som en hørende klare å stå opp, ta
buss til jobben og gjøre en god innsats på
arbeidsplassen til arbeidsdagens slutt.

Peterson mente at tilgang til informasjon
kan være en barriere i arbeidslivet, men i
Norge har vi verdens beste tolkeordning,
døve har rett til tolk i alle sammenhenger
i arbeidslivet. I disse dager åpner fjern
toiking for døve i arbeidslivet. I tillegg
finnes det tekniske løsninger som kan
erstatte behovet for talespråklig kommu
nikasjon. Han pekte også på en annen
barriere, holdninger:

- Arbeidsgiverne tenker kanskje at den
døve ikke kan gjøre det samme som den
hørende, at miljøet vil påvirkes negativt,
at kommunikasjonsbarrieren er for stor
eller at de faglige kvalifikasjonene er for
dårlig. Men kanskje er situasjonen på
mange områder helt omvendt, at døve
faktisk har noen fordeler og konkurran
sefortrinn. En arbeidsgiver i Skien uttaler
til avisen Varden: «Faktisk går jobben
raskere når vi bruker tegn.
Vi slipper å stanse maskinene for å gi
beskjeder, og på den måten blir det bedre
flyt i arbeidet.»

Paal Richard Peterson kom også inn på
en annen mulig barriere; er utdannings
tilbudet til døve godt nok? Han brukte
seg selv som eksempel. I videregående
skole ble han fortalt at teknisk tegner
var et perfekt yrke for ham som døv. Da
kunne han jobbe selvstendig og slippe

kommunikasjon med andre, men som
Peterson sa:
- Jeg klarer ikke å tegne en rett strek, selv
med linjal, men fokuset til rådgiveren
var hele tiden mangelen på hørsel, ikke
mulighetene jeg ellers måtte ha. Er vi for
opptatt av begrensninger når vi veileder
døve ungdommer?

Et tap for samfunnet
- Det er samfunnet og fellesskapet det er
synd på når døve holdes utenfor arbeids
livet, sa politisk rådgiver Hadia Tajik fra
Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hun fortalte at 50 % av funksjonshem
mede er arbeidsledige. Ansvaret for at
døve ikke får arbeid er delt, mente hun
- både myndighetene og døve har et
felles ansvar for å rette på dette. Vi må
se utfordringene og mulighetene og få en
felles oppfatning av hva som er barri
erene, understreket hun.

- Døve er ikke automatisk funksjons
hemmet i arbeidslivet. Vi må bort det
negative synet mange arbeidsgivere har
om døve og andre som arbeidstakere. Vi
må få bort tanker og holdninger om at
det er synd på døve. Det er Norge det
er synd på, det er den enkelte bedrift
det er synd på når døves holdes utenfor
arbeidsmarkedet.

Tajik sa at hun vil ha bort grensene
mellom de som kalles yrkeshemmet og
vanlige arbeidstakere. Hun fremhevet
også det viktige ved at man synliggjør at
det er mulig for døve å lykkes i ulike yr
ker. Dette er viktig både for døve selv og
arbeidsgiverne. Hun ønsket NDF lykke
til med en viktig konferanse.
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Halvparten uten arbeid
- 48 % av døve i arbeidsdyktig alder
er utenfor arbeidslivet i Danmark, sa
prosjektleder Flemming Wang Jensen
fra Castberggård. Den danske folkehøg
skolen og kurssenteret opprettet i 1992
et jobb- og utviklingssenter for døve. De
har gjennomført den første systematiske
kartlegging av døve i Danmark. Den
viser altså at bare halvparten av døve
har arbeid, mens 70 % av hørende har
arbeid.

1/5 av døve arbeidssøkere i Danmark blir
betjent av jobb og utviklingssenteret på
Catsberggård. Vi har gode resultater fra
arbeidsformidlingen, fortalte Jensen og
mente grunnen til dette var at de arbei
det i et miljø der tegnspråk, døves kultur
og historie fullt ut blir skesptert.

Arbeidsliv

- Formell utdannelse er det viktigste
budet for døve som vil ha arbeid. Døve
med ingen eller lavere utdanning faller ut
av arbeidsmarkedet, påsto Jensen.

Diskriminering
Hvilke ansvar har det offentlige for at
døve kan få en rettferdig sjanse i yrkes
livet var temaene for de videre foreles
ningene. Likestillings- og diskrimine
ringsombudet ved Anne Kristi Lunde
og Åsulv Solstad fortalte at de kan bidra
med å passe på at de forskjellige lovene
som forbyr diskriminering blir håndhe
vet, eventuelle brudd som blir anmeldt
vil bli fulgt opp av ombudet. De gir også
veiledning i ulike spørsmål knyttet til
likestilling og diskriminering og de er
aktive pådriver i det offentlige rom når
det gjelder informasjon - og holdnings-

skapende arbeid. De understreket at de
er et lavterskeltilbud og oppfordret døve
som hadde saker til å komme direkte
til kontoret i Oslo, eller sende saker på
e-post, faks eller ta kontakt via tekst
telefon.

NAV-tilbudet
Strategidirektør i NAV, Per Brannsten ga
en bred og grundig innføring i NAV
reformen. Han kom også inn på dagens
spesielle tilbud til døve og tunghørte
som blir gitt av konsulenter i Tromsø,
Trondheim, Bergen og på SYA i Oslo.
Disse skal gi en ambulerende tjeneste,
døve skal få hjelp der de bor, understre
ket han. Han åpnet for en videre dialog
med NDF, der utgangspunktet bør være
hvordan NAV kan gi et bedre tilbud til
døve.
- Da kan vi få klarhet i hvilke forvent
ninger døve har til oss, og hvilke mulig
heter vi har til å møte disse behovene, sa
Brannsten.

Statped tar utfordringen?
Hvilke forpliktelser har Statped i forhold
til eventuelt overtallige døve, var den
spennende tittelen på foredraget til øy
stein Stette fra Utdanningsdirektoratet.
Statped har ansvar for de seks kompe
tansesentrene for døve og tunghørte. Der
jobber det i dag 75 døve, men i fremtiden
kan disse stillingene bli truet fordi færre
elever søker seg til døveskolene. Det be
tyr at behovet for lærere og internatper
sonalet blir mindre, fastslo Stette. Flere
elever med Cl ønsker ikke tegnspråk, og
da tvinger det seg frem flere spørsmål sa
han og ramset opp: Hvordan beholde
fagmiljøet? Hvordan sikre er tegnspråk
lig skole- og internattilbud? Er det behov
for 4 statlige grunnskoler og Briskeby- og
Andebu kompetansesenter i fremtiden?
Bør staten stå som skoleeier? Hvor er det
behov for kompetansen til døve? Hvis
det blir for mange ansatte på kompetan
sentrene, hvem skal sies opp først? Skal
døve ansatte ha andre verneregler enn de
hørende ved sentrene?
- Døve er en viktig ressurs ved kompe
tansesentrene og tegnspråk vil fortsatt
spille en sentral rolle, beroliget Stette
alle som lot seg skremme over de mange
spørsmålene og få svarene han reiste i
foredraget.
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Hvordan skal
døve komme inn
i arbeidslivet?
Leder av NDFs arbeidslivsutvalg Knut
Bjarne Kjøde holdt et innlegg om hvor
dan døve lettere kan komme inn - og
bli værende i arbeidslivet. Kjøde er også
arbeidskonsulent i attføringsbedriften,
Rycon AS. For å svare på spørsmålet
nevnte han tre viktige områder:

Skolen
- Elevene bør så tidlig som mulig få pro
sjektoppgaver på skolen som handler om
yrker, krav til utdanning, og formelle og
uformelle krav i arbeidslivet. Elevene må
få besøke forskjellige arbeidsplasser og
få møte døve ansatte, slik at elevene får
se hvordan arbeidslivet virkelig er, og se
hvordan døve fungerer på arbeidsplassen.
Allerede når de går ut av ungdomsskolen
bør de vite hvilken yrkesutdanning de
skal satse på, sa Kjøde.

Han mente det også ville være smart av
skolene om de inviterte voksne døve med
arbeidslivserfaring som kunnskapsfor
midlere i klasserommet. Døve barn og
unge trenger forbilder og gode rollemo
deller.

Knut Bjarne Kjøde.

Arbeidsliv

Døve selv
- Det finnes mange jobber døve kan
gjøre, men uten formell kompetanse og
fagbrev stiller en svakr når man søker
jobb. Kanskje får man ikke drømmejob
ben første gang. Underveis er det derfor
viktig at døve skaffer seg arbeidserfaring
og bygger opp referanser. Man bør v~re
fleksibel og ta de jobbene som er mulig
å få. For eksempel sommerjobb, ekstra
hjelp eller vikariat. Da får man som regel
til slutt en fast stilling.

Kjøde argumenterte også for at døve som
tar høyere utdanning bør skaffe seg or
ganisasjons- og ledelseserfaring gjennom
tillitsverv i døveforening, idrettslag eller
andre lag.

- I en organisasjon får man praktisk
erfaring og lærer grunnleggende ting i
forhold til organisering, planlegging,
samarbeid, vurdere saker og ta beslut
ninger, økonomistyring, tolke lover og.
regler osv. Alt dette er relevant og nyttig
erfaring å ha med seg i arbeidslivet,
hevdet Kjøde.

Han fremholdt også at det er viktig at
døve fremstår som positive arbeidstakere
og at de bygger seg nettverk på arbeids
plassen. Det å være åpen for videreskole
ring og faglig oppdatering er viktig, og
sist, men ikke minst må døve følge de

viktigste reglene i arbeidslivet:
- Møt opp, gjør jobben, hold avtaler og gi
beskjed hvis noe forhindrer deg.

Arbeidslivet
- Vi har gode lover og avtaler for arbeids
takere med funksjonshemning, men det
fungerer mest på papiret. Staten har en
tiltaksplan om at minst 5 % av nyansatte
skal være personer med nedsatt funk
sjonsevne, men de har ikke klart å nå
målet, fortalte Kjøde.

Han mente av svakheten med dagens
lover og regler er at det baserer seg på
frivillighet. Arbeidsgivers holdning og
velvilje er ofte avgjørende for om døve får
jobb eller ikke. Mange døve opplever å få
praksisplass og fungerer bra på arbeids
plassen, men når det blir spørsmål om
fast ansettelse er svaret oftes nei.

- Derfor trenger vi en antidiskrimine
rings- og tilgjengelighetslov som sikrer
funksjonshemmede rett til arbeid.
Kanskje bør arbeidsgivere bli pålagt å
ansette et visst antall funksjonshem
mede? Kanskje bør funksjonshemmede
gis fortrinnsrett til stillinger, spurte Knut
Bjarne Kjøde til slutt i sin forelesning.
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Årets arbeidslivspris til
Trondheimsbedrift
NDFs første arbeidslivspris gikk til
Trondheimsbedriften Teeness ASA. Da
bedriften startet i 1897 het de Trond
hjems Nagle og Spigerfabrikk. Prisen
ble delt ut av forbundsleder Hanne B.
Kvitvær som roste Teeness for å være en
god arbeidsplass for sine 4 døve ansatte.
Prisen ble tatt imot av produksjons
sjef Håvard Buhaug som orienterte om
bedriften (bildet).
- Vi produserer spesialverktøy og delut
styr, for eksempel deler til fly som fjerner
vibrasjon. Bedriften eksporterer spesielt
mye ril Sverige. I dag har vi 115 ansatte
og altså 4 døve fagarbeidere.
Buhaug fortalte om bedriftens grunn
verdier og vi noterte i stikkordsform at
de skal være: modige, positive, inklude
rende, tydelige og til å stole på.

- Våre døve ansatte er engasjerte, de
har klare mål for sitt arbeid og vi er
godt fornøyd med dem. Vi informerer

En god bedrift
- Teeness er en god bedrift å jobbe i,
begynner Leander Johansen (bildet).

Johansen har arbeidet i bedriften i snart
37 år, så han burde vite hva han snakker
om. Han tok utdanning som maskinar
beider på den gamle yrkesskolen for døve
i Bergen. I tillegg har han hele tiden blitt

Arbeidsliv

alle ansatte på samme måte, gjennom
nettinformasjon og felles møter der døve
har tolk. Etter nyttår flytter vi inn i nye
lokaler i Trondheim. Vi har mye arbeid

oppdater ved kurs internr i bedrifcen eller
ved andre kurs.
- Det er stor forskjell på å jobbe som
dreier eller maskinarbeider i dag og for
40 år siden. Nå styres mye av datamaskin
og vi må hele tiden være oppdatert på det
siste i den tekniske utviklingen
- Hvem er de andre døve som jobber i
bedriften?
- Øyvind Ystheim (55), Ingolf Wiik (22)
og en hospitant: Taric Talic (25).
- Dere får god interninformasjon av
bedriften?
- Ja, alle ansatte får samme informasjon
på datamaskinen. Jeg er hver dag inne
og ser om det er noe nytt fra bedriftsle
delsen. Der forteller de om nye arbeids
oppdrag, om noen av de ansatte er ute på
besøk - kanskje i utlandet, eller om vi får
besøk i bedriften. Ja, alt mulig forskjel
lig får vi kunnskap om - for eksempel
kom informasjonen om dette med NDFs
arbeidslivspris opp som en hyggelig mel
ding samme dag som prisen ble utdelt i
Oslo. Alle ansatte har egen datamaskin
på arbeidsplassen, der får vi tegninger
på det vi skal lage og hvor mye som skal
lages osv.
- Så dere har ikke tradisjonelle informa
sjonsmøter?

og trenger flere ansatte, og da spiller ikke
hørsel noen rolle ved ansettelsen. Det
avgjørende er om de har kompetanse,
sluttet Håvard Buhaug sitt innlegg.

- Jo, det også. Vi har faste onsdagsmøter
for alle. Bedriften tar opp et fagligtema
hver uke, det gis informasjon om hvor
dan vi ligger an i forhold til budsjettet og
om det kanskje er håp om bonusutbeta
linger.
- Bonus?
- Alle ansatte får utbetalt bonus etter
hvor bra resultat bedriften får. I 2006
fikk jeg ca 40.000 ekstra i bonus. I år blir
det trolig mer, smiler Johansen.

Han forteller ar de hver tirsdag har
gruppemøter der de planlegger produk
sjon og fremdrift. Det er 6 - 7 i hver
arbeidsgruppe og de bytter på å lede
møtene. Det betyr at også de døve ved
jevne mellomrom må forberede og lede
produksjonsrnøter.
- De som er ledere for gruppene kommer
sammen hver torsdag for koordinering og
felles diskusjoner om fremdriften i arbei
det, det fungerer helt fint og vi får alltid
tolk om vi bestiller i god tid. Det er bare
ved akutte møter det er tolkeproblemer,
sier Leander Johansen.
- Hvilken utdanning må døve som søker
jobb i bedriften ha?
- Utdanning innenfor maskinfag og
kompetanse på CNC-datastyring.
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Arbeidsliv

To som har lykkes i arbeidslivet

Det er ikke bare problemer og barrierer
knyttet til døve og arbeidslivet. To som
har lykkes fortalte om sine erfaringer.
Den ene, Geir Sætre, har vi presentert i
bladet tidligere. Han er kjøkkensjef på Al
folkehøyskole og kurssenter for døve, og
med seg på kjøkkenet har han tre andre,
som også er døve! Det er altså mulig.
Han fortalte om sin kokkeutdanning,
inkludert ekstrautdanning innenfor kost
hold og økonomi - om yrkeserfaring fra
ulike private bedrifter, senest fra kanti
nen på politihøgskolen i Oslo. Nå sørger
Sætre for at alle elever og kursdeltakere
får god mat. Deltakerne på konferansen
fikk oppleve en kjøkkensjef med på
gangsmot, humør og fremtidstro. En slik
ansatt enhver arbeidsgiver ønsker seg.

Bård Kjell Thorsen har hatt en vanskeli
gere vei ril fast arbeid. Men i likhet med
Sætre er han også full av energi, tro på
egne muligheter og ikke minst humor.

- Jeg er født i et egg, sier Thorsen.
- Du er hva?
- Jeg er født på Hønefoss, skjønner du
- hahahahaha.

Thorsen er født døv. Han tok grafisk
utdanning i Oslo og har fagbrev som
litograf. Etter utdanningen fikk han ved
hjelp av bekjente jobb som billedmontør
hos Hjemmet Mortensen. Der hadde han
9 gode arbeidsår før han ble oppsagt i
1999.

- Ny teknologi førte til at 90 ansatte
måtte slutte. Jeg hadde bare 12 års anset
telse og var derfor en av de som måtte gå.
Da Hyttet jeg til Bergen med kone og tre
barn, hun kommer fra Sogn og vi trodde
det skulle være mulig for meg å få arbeid
i Bergen, men det ble vanskelig.

Thorsen rok alle mulige småjobber.
Han var løpergutt, hjelpemontør, sjåfør,
båtbygger - før han endelig fikk foren
innenfor på et av Bergens største tryk
keri.

- Det ble dessverre bare tre måneders
arbeid der. Trykkeriet hadde en dag
lig leder som var svært vanskelig, det
ble derfor en vond tid. De krevde at jeg
skulle ta hele læretiden min om igjen,
og at jeg skulle gå på læreguttlønn i 2 år.

En slik lønn er mye lavere enn det jeg
kunne motta i attføring og så hadde jeg'
jo fagbrev fra tidligere. Jeg kunne ikke
akseptere dette.
- Du tok det tungt?
- Ja, da var jeg kommet så langt at jeg
hadde problemer med nattesøvnen. Jeg
var engstelig for fremtiden. Økonomien
plaget meg hele tiden, hvordan skulle
vi klare å gi ungene det de trengte og
som alle andre barn fikk. Jeg sendte på
eget initiativ en e-post til min tidligere
arbeidsformann i Oslo og lurte på om de
trengte en vikar?

Det gjorde bladet «Her og Nå». Derfor
Hyttet Thorsen på hybel i Oslo et halvt
år, mens familien ble igjen i Bergen. Et
ter hvert fikk han fast jobb og familien
kunne komme etter.

- Nå har jeg jobbet 4 år i bedriften og jeg
stortrives. Jeg får ansvar og muligheter
til å bruke kunnskapene mine. Jeg har
vært igjennom en tøff periode, men jeg
har stått på og hatt troen på meg selv og
nå smiler livet til meg, slutter Bård Kjell
Thorsen.
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Vis at døvheten kan løses

Barrierer i yrkeslivet

Arbeidsliv

Camilla Høiberg som er arbeidskonsu
lent på Rycon rok opp hva slags erfarin
ger som finnes knyttet til de barrierer
døve møter i yrkeslivet?
- En spørreundersøkelse som NAV har
gjennomfør viser at bare 40 % av ledige
stillinger utlyses. De fleste ledige stillin
ger blir altså ikke annonsert, sa Høiberg.
Hun pekte på at den vanligste måte å få
arbeid på er at man kjenner noen, eller
at man kjenner noen som kjenner noen
- eget nettverk og bekjentskapskrets er
derfor svært viktig for jobbsøkere. Som

En som var veldig opptatt av døve må bli
mer profesjonelle når de søker arbeid var
foreleseren fra Abelia, Arve Aasmund
seth. (Abelia er æringslivets Hovedor
ganisasjons forening for kunnskaps og
teknologibedrifter.)
- Døve tenker for mye på hva de ikke
kan. De må tenke mer på hva de faktisk
kan! Hva har du som bedriften vil ha
nytte av? Fortell arbeidsgiveren om dine
fortrinn. Fortell også hva det betyr at
du er døv, men få fram alt som finnes av
hjelpemidler - som rolk, SMS, e-post,

svar på hvorfor over halvparten av ledige
stillinger aldri blir annonsert svarte
Høiberg:
- Det er dyrt å annonsere og det er tid
krevende for bedrifter å gjennomføre en
omfattende ansettelsesprosess.

Høiberg fortalte at det i dag blir stadig
mer vanlig å «selge» seg selv til bedrif
tene, det vil si ar en besøker bedriftene
uren at de har annonsert noen stillinger.
En forteller om egen kompetanse og
håper å få bedriften interessert.

teksttelefon osv. Vis at døvheten kan
løses, sprudlet en meget engasjert Aas
mundseth.

Han la vekt på at døve må tenke godt
igjennom før de søker jobber og før de
kommer til jobbintervju hva de vil for
telle til bedriften de søker arbeid hos.

- Fortell hva du er god til. Forklar hvor
for du vil begynne i bedriften, hva slags
forventninger du har til bedriften - og
hva du kan tilføre virksomheten.

Et utvalg produkter levert av COMMidt:

Slyngekrok for
alle typer mobil-.

DECT- og trådløse
telefoner

••
Halsslynge for
telefoner og
audioutstyr.

Har du mobiltelefon
og høreapparat?
Vi har enkle løsninger som gir deg god lyd.

Kontakt din hørselskontakt eller ditt trygdekontor.

Slyngeforsterker
med integrert
samtaleforsterker
for telefoner og audioutstyr

oBluetooth'

www.commidt.com
COMMidtAS· PS 198. 7601 levanger • Tlf: 74 0200 00 Fax: 74 02 00 01 • E-post: post@commidt.com
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Arbeidsliv

Patrick Kermit.

Sagt på
konferansen

Til !rrO$S av økonomisk oppgang og
sty~kede rettigheter er døve mindre
sysselsatt enn gjennomsnittet i
befolkningen - og mindre sysselsatt
enn andre minoritetsgrupper i Norge.

Hilde Haualand:
«Er arbeid med lønnsbistand en sovepute
for arbeidsgiverne?»
«Er trygdeordningene så gode at de støter
funksjonshemmede ute fra arbeidslivet?»
«Er NAV svaret på å hjelpe døve ut i
arbeidslivet?»

Kari Mowatt Haugland:
«Hvordan kan en arbeidskonsulent drive
ambulerende virksomhet for fylkene
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjor
dane?»

Knut Dønessen:
«Myte - døve kan ikke arbeide på fiske
båt. I følge sjømannslegen i Trondheim
er krav om hørsel bare tillagt de som har
brovakt og arbeidsoppgaver som innebæ
rer sikkerhet, andre oppgaver på båten vil
bli behandlet med skjønn.»

Niels Nielsen:
<dO - 40 % av døve danske ungdommer
slutter under videregående skole> de trives
ikke som enkelt integrerte elever, og i
Danmark har vi ikke noe felles skole for
døve elever i videregående skole. Uten
eksamen fra videregående skole står en
svakt når en skal søke arbeid.»

Gro Marie Mydland:
«Som arbeidssøker med hjelp fra NAV
følte jeg meg som en tennisball, jeg ble
overført fra den ene saksbehandleren til
den andre, og alle visste like lite om min
situasjon.»

Berit Vegheim:
«Bedriftene har alltid tusen gode unn
skyldninger for ikke å ansette funksjons
hemmede.»
«Bedrifter i USA og Canada må under
skrive på at de ikke skal diskriminere
funksjonshemmede ved ansettelser. Gjør
de det, får ingen offentlige myndigheter
være kunde hos firmaet.»
«Jeg er skeptisk til arbeid med bistand,
det er få som får fast jobb senere.»

Britt Sæter Liltved:
«2 ansatte på hvert NAV-kontor bør gis
opplæring i tegnspråk og døves kultur.»

Astrid Sund:
«Signo har 120 døve ansatt på vanlige
vilkår. Vi vil ha Bere!»

Oppsummering
Patrick Kermit oppsummerte arbeids
livskonferansen. Han slo fast at til tross
av økonomisk oppgang og styrkede
rettigheter er døve mindre sysselsatt
enn gjennomsnittet i befolkningen - og
mindre sysselsatt enn andre minoritets
grupper i Norge.

- Arbeid er viktig fordi de Beste økono
miske rettighetene er knyttet til at man
har hatt eller skal skaffe seg arbeid. En
arbeidsplass er også en sosial møteplass.
Og gjennom arbeid kan en realisere seg
selv, sa forskeren fra NTNU i Trond
heim.

Han fortsatte med å si at det er tre vik
tige nøkler til arbeidslivet: Utdanning,
utdanning og utdanning. Han pekte
også på fordelene ved å ha nettverk når
en søker jobb og skolens ansvar for å sette
mer fokus på yrkesforberedelser. Det
er også viktig at man ser på tospråklig
kompetanse som et konkurransefortrinn
og avsluttet med å oversette et engelsk
budskap til norsk: - Jeg er mulig, ikke
umulig.
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Nyheter i FlexiBlink

• Hvilket barn som gråter
• Hvilken røykvarsler som varsler
• Hvilken telefon/mobil som ringer
• Hvilken sender som trenger nytt batteri
• Nabovarsling ved brann og tyveri
• Mange symboler og kan varsle epilepsi, tyveri, komfyrvakt, passasje, osv.

En av nyhetene er IRIS display

• Varsler med symbol, lys og lyd
• IRIS kan gi taleinformasjon
• For vegg og bordmontasje

IRIS viser:

NABO ~

STUE \$

ANNE ~.. HOVEDDøR LJ
Vestfold Audio

Besøk vår hjemmeside www.vestfoldaudio.no for mer informasjon

Vestfold Audio AS, Vesterøyveien 196,3234 Sandefjord

Tlf 3347 3347, Fax 3347 3345, epost: vestfoldaudio@online.no
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Vinteren er på sitt mørkeste, men snart snur sola og .det er lov å
tenke på vår og sommer igjen. Til inspirasjon for leserne gjengir
vi et kapinel fra dagboka til de to Kristiansand-guttene Valker
Kløckner og John Sandelf. Med Valker :som pilot og svaksynte
John bak syklet de i juli turen Kristiansand, Larvik, Geilo,
Hardangervidda, Odda, Haukeli, Hovden, ned Setesdalen til
Kristiansand.

Les utdragfrll dagboka her:

Geilo - Ringøy gård
campingsplass,
Kinsarvik
Vender mot vest over Hardangervidda.
Vi sov godt og dypt i natt og våknet
godt uthvilt. Været så lovende ut, sol. Jeg
var på forhånd klar over at vi ville få en
ny tøff rur med en del lange stigninger
innover Hardangervidda. Volker derimot
har aldri vært i disse uakter. Vi forlot
campingplassen og Geilo ved 10.15 tiden
og syklet innover mot Hardangervidda
vestover. Det ble etter hvert mer skyet
og økende kraftig vind, særlig mot- og
sidevind. Etter en time tids kjentes beina
mine kalde og nedkjølte ut. Da var det
frem med overtrekkbuksa og det gjorde
utslaget, varmen kom og jeg følte meg
trygg. Det blåste kraftig etter hvert
som vi syklet innover, forbi Ustaoset.
Landskapet forandret seg stadig jo høy
ere vi kom, og det ble litt tungt å sykle
i motvinden, så fremdriften var ikke
all verden. Vel l time senere kom vi til
Haugastøl og tok oss en pause der. Spiste
bolle, kake og varm kaffe på stedets
kafeteria. Det var mange syklister der
og de skulle sikkert sykle Rallarvegen
mot Finse, antok jeg. Etter en times
pause var det på'n igjen. Vinden blåste i
alle retninger, og Volker hadde hendene
fulle med å holde balansen på styret.
Imponerende, for det er ikke så enkelt å
kontrollere en tandemsykkel som attpåtil
har tilhenger bak. Vidda var praktfull,
storslagen. Naturen, snaufjellet forandret
seg stadig jo lenger vi sykler på vidda. Så
kom vi til veiens høyeste punkt 1250 me
ter over havet, vest for Skiftesjøen. Flott
utsikt mot Hardangerjøkulen i nord. Så
bar det nedover, men mye nedbremsing
på grunn av sidevind.

Landskapet forandret seg og etter hvert
som vi kjørte nedover ble det trangere
og brattere. Brått og helt uventet kom
vi til en tunnel og jeg ble helt skremt.
Det var ganske bratt og mørkt og igjen
enda en runnellike etter. Etter det ba jeg
Volker om å stoppe før neste tunnel. Der
stod det forbudtskilt for sykkel. Jeg var
helt stiv av skrekk, dette hadde jeg aldri
opplevd før. Samtidig var jeg glad for at
det ikke kom møtende trafikk, heldigvis.
Jeg hadde på forhånd bedt Volker om
å stoppe før den første runnelen for der
skulle det være Bott utsikt ned mot juvet
og den berømte Vøringsfossen. Men
runnelen kom så brått på at det var for
seint å stoppe. Da jeg kom over skrekken,
fikk vi i hvert fall se juvet oppover mot
Vøringsfossen, som var lagt i rør nedover
i dalen. Praktfull og skremmende! Vi
kom oss videre på sykkelvei, for det var
forbudt å sykle gjennom de resterende
runnelene ned til Måbødalen. Stien var
ganske bratt og smal, så vi måtte av og til
leie sykkelen nedover.
Etter hvert Batet veien seg ut og vi kunne
sykle videre. Vi kom frem til bunnen
av dalen og syklet videre mot Eidfjord.
Da merket vi også at det ble varmere og
sola skinte. Vi tok en kort pause. Det var
mye folk på den campingplassen, den
var nærmest overfylt. Syklet videre, langs
med Eidfjorden og veien var litt smalere,
men bilistene var ganske hensynsfulle.
Det var derimot ikke bussene, turistbus
sene, men det gikk bra. Samtidig var
det mange runneler og det var sykkelvei
langsmed tunnelene. Vi kom til Kinsar
vik og fant en koselig campingplass nede
ved fjorden, Ringøy gård campingplass,
klokka 18.30. Mange andre har slått seg
ned der, både campingvogner, bobiler
og mange telt. Men likevel god plass. Vi

slo opp teltet helt nede ved vannkanten.
Det var nydelig solnedgang over fjorden.
Det var mange, store rullesteiner langs
med vannkanten og der la vi de våte
klærne våre til tørk, og det tørket fort
for steinene var varme. Volker laget en
skikkelig god og varm aftensmat. Vi var
skrubbsultne, hadde jo ikke spist siden
vi forlot Haugastøl. Nok en etappe var
gjennomført og vi la oss tidlig. Da hadde
vi syklet 109 kilometer og var ute 9 timer
og 15 minutter med pause.

Hele dagboka kan leses på
www.adrenaline.no

Rettelser
I siste DT angående tegnspråkdagene
i Oslo, har det sneket seg inn en feil i
teksten til bildet av CODA-forenin
gen. Det er ikke Arne Kråkmo som
holder manuset til Line Beate Tveit
Cf. Fevang). Det er Arne Malum
Stensen han heter.
På bildet av 50-års jubilantene for
konfirmasjonen i Trondheim var
navnet til Lorents Ness borre.
Mange kjenner nok igjen den blide
Lorents på bildet.

Forsinket lov
Mange har ventet lenge på Antidis
krimineringsloven som etter planen
skulle legges frem for Stortinget før
nyttår. Nå melder Arbeids- og inklu
deringsdepartementet av loven først
vil vi lagt frem for stortingsrepresen
tantene vinteren eller våren 2008.
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Gratulerer med overstått
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
feirer i oktober sitt 50 års jubileum.
FNDB har gjennom historien nedlagt et
stort arbeid til beste for mange døvblinde
og deres familier.

I Døvblindes Ukeblad leser vi at verdens
mest berømte døvblinde, Helen Keller,
besøkte et sommerstevne for norske døv
blinde i 1957. I sin tale oppfordret hun
døvblinde til å starte en egen forening av
og for døvblinde. Døveblindes Ukeblad
skriver:

Søndag 13. oktober gjorde døvblinde i
Norge nettopp det. De startet sin egen
forening under navnet «Døvblindes
Vel». Stiftelsesmøtet ble holdt hjemme
hos Anny og Trygve Karsten Werner i
Oslo. Werner var på den tiden ansatt i
Norges Blindeforbund, hvor han blant
annet redigerte Døvblindes ukeblad. På

GeirJensen Leder FNDB i jubiLeumsåret.

stiftelsesmøtet ble Gustav G. Gulbrand
sen fra Oslo valgt til formann, Halfdan
Larsen fra Lier til nestformann og Anna
Leivestad fra Oslo til kasserer.

I 1970 skiftet foreningen navn til Foren
ingen Norges Døvblinde. Fram til 1978
var FNDB en underavdeling av Norges
Blindeforbund. Men i 1978 vedtok
årsmøte i FNDB at de skulle være en
selvstendig organisasjon.

Styret i jubileumsåret består av Geir
Jensen, Oslo, leder. Jorunn Elvebakk,
Oslo, nestleder. Styremedlemmene Ole
Elvesveen, Lørenskog, Randi Myren,
Bergen, Arne M. Lillesolberg, Gjøvik.
Varamedlemmer: Jens Larssen, Trond
heim, Oddbjørg Nyheim, Bergen og
Julianne Elvebakk Steinmo, Oslo.

Vil trekke flere døve
til teateret
Den nye teatersjefen på Den Natio
naIe Scene (DNS), Bjarte Hjelme
land, satser sterkt på et tilbud til alle
grupper i sitt første år som teatersjef.
En gruppe Hjelmeland vil anstrenge
seg spesielt for å få til å komme i
teateret, er døve og tunghørte. DNS
vil sette opp en skjerm der teksten kan
leses som i Operaen i Oslo. Tiltaket
er kommet i gang som et samarbeid
mellom teateret og lokallagene til
HLF og NDF, altså Bergen Døvesen
ter. Ordningen med tegnspråktolkete
teaterforestillinger vil holde frem som
før.

Tid for tegn
25. desember viser Tid for tegn fra
teaterforestillingen Odysseen. I no
vember viste et internasjonalt ensem
ble med døve og hørende scene- og
sirkusartister frem en storslagen og
modernisert versjon av det gamle
greske dramaet om Odyssevs hjemrei
se fra Troja, der film, tearer og sirkus
ble brukt på scenen. I programmet får
vi møte noen av de medvirkende og se
utdrag fra forestillingen.

31. desember møter vi Signmark
(bildet), en rappegruppe fra Finland
som rapper både med tegnspråk og
talespråk. De har gjort internasjonal
suksess, musikkvideoene har vunnet
Bere priser og har vært vist på MTV.
Da Signmark hadde konsert i Bodø,
var Tid for tegn på plass for å filme
konserten deres og bli bedre kjent med
den tegnspråklige artisten «Sign
mark».
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BOI{ANMELDING

Per-Øivind Sandberg
«Historien om De Døves Vel»
Foreningen Døves Vel
Hamar-
ISBN 978-82-303-0906-3

ET GLIMT AV NORSK
KVINNEHISTORIE 1921-1991
Anmeldt av Odd-Inge Schr6der

o.i.schroder@isp.uio.no

Sandberg tar utgangspunkt i etable
ringen av døveskolen på Hamar med
Elias Hofgaard som bestyrer i 1882.
Hofgaard het opprinnelig Hansen og
hadde 5 brødre som alle ble lærere (med
tjenestetid også på døveskolene - de
hadde ikke samme efternavn) . Hofgaard
ble berømt for sin orale undervisning
av den døvblinde Ragnhild Kaata, noe
som inspirerte Helen Keller til å lære å
snakke. Hofgaard brukte «munnavles
ning» og opphøyde bokstaver på treklos
ser for å lære opp taleferdigheten hos
den 15-årige piken. Det var viktigere
å kunne «munnavlesning» fremfor å
lære seg håndalfabet. Begrunnelsen hos
oral ister var at døve skulle integreres med
hørende, og de fleste hørende kan/kunne
ikke håndalfabet (evt. tegnspråk).

Hamar døveskole begynte i 1882 som
privatskole, ble fra 1897 offentlig døve
skole og endret til skole kun for c- og
d-elever. Skolen ble nedlagt 1936. Petra
Heiberg var en særs dyktig lærerinne for
døvblinde. Efter 30 års arbeid ville hun
sette i gang De Døves Vel for å lære opp
døve kvinner og døvblinde til å stelle hus
og hjem. Hun kom i en viss konflikt med
hovedpresten for døve Conrad Svendsen
som var opptatt av Hjemmet for døve og
følte konkurranse fra ideen om De Døves
Vel. Vi kan si at Heiberg så pedagogisk
på døve kvinners selvstendiggjøring ved
at de kunne håndarbeide og husstell,
og tenkte nok kvinnesak og likestilling
mens Svendsen så diakonalt på svake og
forkomne døve.

Forfatteren kommer utenfra og nevner
nesten ikke døveforeningen på Hamar
med sitt feriehjem (Hamar kristelige dø
veforening). I sin glansperiode var det 30
«døveforeningen) som støttet De Døves
Vel, og i disse foreninger var det nesten
bare kvinner (fire hundre aktive hørende,
men 12 passive mannlige medlemmer). I
forbifarten er det nevnt at Petra Heiberg
undret seg over at det ikke ble døvefore
ning på Hamar, for det var vanlig at
det oppstod foreningen i kjølvannet av
døveskolenes opprettelse. Det ble det nok
senere - men ingen automatikk fordi De
Døves Vel skapte ikke kontakter med
næringslivet i byen slik at døve kunne få
seg arbeide der, og det ble ingen døve
miljø der.

En litt underlig opplysning på side 26 at
det ble brukt egne armbind for blinde,
døve og tunghørte! Min smule kritikk
av forfatteren er at han i teksten refererer
til bøker og forfattere, men fører ikke
alltid dem opp i litteraturlisten. Men
dette er jo en populær og velskrevet bok.
Perspektivet er hele tiden fra de hørendes
ståsted mot de stakkers døve, og nett
opp på grunn av kildene forfatteren har
tilgang til. Var lærerne så flinke som det
ble trodd. Jeg trekker frem et eksempel:
Jeg hadde en yndlingstante som efter 8 år
på Hamar døveskole ikke kunne si med
stemme fraser som «god dag, jeg heter

Kirsten» osv. Det ble faktisk hennes to
eldre døve søstre (gått på Ullevålsveien
skole) som lærte henne å snakke med
stemme. Snodig resultat, kanskje, men
det fungerte.

De to driftige og sterke kvinner som var
bestyrerinner på De Døves Vel var frk.
Petra Heiberg som vektla viderelæring og
frk. Sigrid Røssum som vektla omsorg
og selvstendiggjøring. Legg merke til at
de to var ugifte for å kunne vie sin tid
til døve. I instruksen for husmor og for
husstellærerinne heter det at de måtte
være stadig til stede, men de fikk fri an
nenhver søndag og en eftermiddag i uken
samt 3 ukers ferie. Det ble neimen ikke
mye ptivatliv.

I 1921 ble foreningene for døve satt i
gang, i 1927 ble huset i Storhamargaten
74 kjøpt til De Døves Vel og første kurs
ble gjennomført il928. Siste elevkurs var
i 1970. Meningen var at Hjemmet for
døve skulle overta i 1989, men enden på
visa var at huset ble solgt 1991, og det ble
opprettet «Døves Vels Legat» med for
mål «å støtte utviklingen av tegnspråkfer
digheter for personer som arbeider/skal
arbeide blant døve i Norge, og gi støtte
til døve under opplæring» (!).

Biografien om Petra Heiberg fant jeg særs
interessant, og vil lese den om igjen. Den
anbefales.

Som 6 åring bodde jeg sammen med
min mor på De Døves Vel på en ukes
vevekurs. Og dette var sannelig en kvin
neverden - og jeg minnes vennlighet og
omsorg der - mye smil. Min mormor
var med i styret i den første tid, rimelig
nok siden 4 av hennes 8 barn var døve.
Sandbergs bok får meg til å forstå bedre
med den solide innføring i bakgrunnen
for De Døves Vel. Ved lesning skjønner
jeg bedre synet på kvinneverden som var
fundert på at kvinner kan.
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PRESSEI{ONFERANSE

Bokaom

Fritz
Moen-
saken
- Det som provoserte meg mest i ettertid er all den ansvarsfraskrivelsen som ble gjort av myn
dighetspersoner. Det provoserte meg slik at jeg bestemte meg for å skrive boka, sa Tore Sand
berg på pressekonferansen ved utgivelsen av boka om Fritz Moen-saken. Boka har fått tittelen
«Overgrepet».

På pressekonferansen gjorde Sandberg
det klart at i tillegg til de tre dommerne
han tidligere har anmeldt til Stortingets
kontrollkomite, har han også anmeldt to
navngitte politietterforskere fordi de skal
ha endret forklaring og underslått doku
menter etter justismordet på Fritz Moen.

- Det største dilemmaet ved å skrive boka
er at jeg åpner gamle sår som vil påføre
andre mennesker smerte. Jeg ber om
unnskyldning, men jeg var nødt for å
navngi de som var med på å dømme Fritz
Moen til en fengselstilværelse ingen av
oss kan fatte hvordan han opplevde. Det
er umulig for meg å forstå at ingen av de
mange som jobbet med saken ikke har
forstått at de gjorde feil. Jo flere ganger
du fornekter å gjøre feil, jo vanskeligere
blir det å innrømme feilen, spesielt når
du har mange avis- og tv-journalister
foran deg, var Sandbergs forklaring på
dette.

Tore Sandberg mener st Fritz Moen
skjebne er et av de mørkeste kapitler
i norsk strafferettshistorie.

Tidligere døvepsykiater Anne Regine
Føreland (bildet) var sakkyndig under
rettssaken mot Fritz Moen. Hun sa bl.a.
på pressekonferansen:
- Jeg følte vi var med på noe forferdelig
gale den gangen, Fritz forstod lite av det
som ble tolket til ham i rettssalen. Han
sa ja til alt mulig. Han fryktet autorite
tene. Han sa seg skyldig i rettssalen fordi
det var dette politiet ønsket at han skulle
si, samtidig sa han at han var uskyldig da
vi var på tomannshånd i fengselet. Han
var sint på meg fordi han mente at jeg
som døvepsykiater burde klare å hjelpe
ham.
Jeg prøvde å gi beskjed til dommeren
i retten om at Fritz Moen ikke forstod

forhandlingene, men jeg ble klubbet med
og fikk en advarsel fordi jeg viste forakt
for retten.

Solveig Askjem (bildet) fortalte kort
om Fritz Moens ungdomsår. Da bodde
Moen på Hjemmet for døve i Andebu,
der Askjem arbeidet. Det var før han ble
lam etter en motorsykkelulykke. Askjem
fortalte om en sporty, men ensom gutt,
forlatt av foreldrene og i et samfunn med
et negativt syn på norsk tegnspråk. Hvis
det i hele tatt skal komme noe godt ut
av Fritz Moens tragiske skjebne må det
være at Stortinget vedtar en lov for norsk
tegnspråk, sa hun.
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NYTTFRANDF

Toppleder full av energi
helge.herland@doveforbundet.no

Generalsekretær Paal Richard Peterson har jobbet i NDF i l Y2 år. De fleste har merket seg at
mannen både har fart og kondisjon. Han er overalt der det skjer noe. Bare han nå ikke blir helt
utbrent, tenker vi!

Generalsekretær Paal Richard Peterson og advokat Tore Karlsson gratulerer hverandre med advokat
avtalen som erforhandlet frem for medlemmene i NDF

Mye kvelds- og helgearbeid
- Jeg trives på jobben, men det første året
har krevd mye tid. Det har vært mye å
sette seg inn, mange søknader og uttalel
ser å svare på innenfor bestemte tidsfris
ter, så det har blitt mye kveldsjobbing.
- Vi har inntrykk av at det har blitt mye
reising i helgene også?
- Ja, litt for mye helgejobbing i høst. Jeg
må nok lære meg til å si nei takk til noen
innbydelser, men det er gøy å komme ut

å treffe folk, det er gøy å være med på at
det skjer noe.

Arrangementene i NDF begynte allerede
i januar med seminar om FN-konven
sjonen om funksjonshemmede, samtidig
som NDF var vertskap for styremøte i
WFD. I mars var det seminar om men
neskerettigheter, der fikk Tore Sandberg
NDFs første menneskerettighetspris. Juni
var det landsmøte i Molde, med alt det
krevde av forarbeid. Sommeren bød på
generalforsamling og kongress i WFD i
Madrid. I høst har det vært kulturdager i
Bodø og arbeidslivsseminar. Det har vært
tegnspråkdager i Oslo med tidenes mas
sedemonstrasjon. Innimellom alt dette
har generalsekretæren deltatt på mange
lokale kurs, hatt møter med politikere,
byråkrater og andre - og i tillegg ledet
det daglige arbeidet på forbundskontoret.

Arbeidet gir frukter
- Du må ikke fremstille dette som om
jeg arbeider alene. Jeg har en dykcig stab
sammen med meg på kontoret. Jeg synes
vi får mye ut av de knappe ressursene
vi har. I år har vi bevisst satset på flere
seminaret, vi har prøvd å sette dagsorden
i saker det er viktig å få gjennomslag for
hos myndigheten.
- Merker du at arbeidet gir frukter?
- Ja, jeg merker at mange har fått større
kunnskaper om norsk tegnspråk og de

sakene vi arbeider med. Vi har bygget
opp et stort kontakenett blant politikere,
byråkrater, språkrådet osv. Vi har blant
annet fått gjennomslag på StortingetJor
en evaluering av tolketjenesten. "Der er vi
veldig glade for at Peter Hjort er enga
sjert som prosjektleder. Med sin erfaring
fra FFO vet han hvor nyttig det er å
spille på lag med organisasjonene.
- Hvilke forventninger har du til at det
blir tegnspråklov?
- Jeg blir veldig skuffet om den stortings
meldingen om «språk i Norge» som er
lovet på nyårer ikke inneholder tydelige
signaler om hvordan Kultur- og kirkede
partementet ser på en heving av tegnsprå
kets status i fremtiden.

Organisasjonsarbeidet
NDF har vært mye på banen i det offent
lige rom. Men hvordan ser generalsekre
tæren på forholdene internt i organisasjo
nen, hva mener han for eksempel om at
Døves Kulturdager trenger en kvalitets
hevning.

- NDF samarbeider med Stavanger
Døvesenter om å lage en «kokebok» for
kulturdagene, en bok som skal fortelle
fra A til Aalt som er nødvendig. Dette
vil bli er nyttig redskap for fremtidige
arrangører.
- Hvordan kan det som vises på kultur
dagene bli bedre?
- Vi har penger både til kulturarbeid og
kurs lokalt til foreninger som vil skolere
seg i teater eller annet innenfor kulturar
beidet. NDF vil satse på er kultursemi
nar der forbund og foreninger sammen
kan diskutere og hjelpe hverandre med å
løfte nivået. Kanskje kan vi også trekke
Teater Manu inn i dette arbeidet, undrer
generalsekretæren.

Paal Richard forteller at arbeidet med å
gi hele NDF-organisasjonen «en ny giv»
fortsetter i 2008. I høst har det blant an
net vært fokus på å skolere lokalforenin
gene i deres kontakt med administrasjon
og politikere i kommunene.
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Neste år
- Vi klarer ikke å gjennomføre like man
ge seminarer neste år, men vi skal ha en
tydelig markering av at NDF blir 90 år i
mai. Det blir mottakelse på selve dagen,
18. mai. Dagen etter blir det seminar
om tegnspråkenes stilling i Norden. 20.
mai blir det seminar om tolketjenesten
i Norge, et slags workshop. F~lk bør
notere seg datoene allerede nå, formaner
generalsekretæren.
- Hva kan du si om den økonomiske
situasjonen?
- Økonomien er en stor utfordring for
oss. Da spilleautomatinntektene for
svant mistet vi over en million kroner i
inntekter hvert år. Vi er derfor hele tiden
på jakt etter alternative inntekter. Vi har
redusert antall stillinger i administrasjo
nen. Kontordamen gikk over i pensjonis
tenes rekker uten at vi har hatt råd til å
erstatte henne. Forbundslederstillingen er
redusert til 40 % engasjement. Til nyttår
slutter Bibbi Hagerupsen for å prøve nye
utfordringer i hjemfylket Østfold. Også
hennes arbeidsoppgaver blir fordelt på
de andre i administrasjonen. Mange av
inntektstiltakene som iverksettes gir ikke
resultater på kort sikt. Men det er håp
om at vi klarer å skaffe andre inntekter
slik at vi slipper å redusere antall ansatte
ytterligere, og det tror jeg vi klarer.

Paal Richard understreker at bistands
arbeidet i Palestina og Madagaskar skal
videreføres, i begge landene er målet å
bygge opp nasjonale døveforbund, få i
gang tolketjeneste og utvikle tegnord
bøker. I tillegg er det søkt NORAD om
midler for å komme i gang med tilsva
rende arbeid i Tanzania.

- Det skjer så mye. NDF er inne i en
positiv utvikling. Det var sterkt for oss
å oppleve den store oppslutningen om
demonstrasjonen for norsk tegnspråk, da
fikk vi se hvor mange verdifulle støtte
spillere vi har. Det gir inspirasjon til det
videre arbeidet, slutter generalsekretær
Paal Richard Peterson.

Julekampanjen
Husk å støtte opp om julekampanjen
2007 - gi ditt bidrag til døvesaken.
Gavekonto 8200.00.08072. Norges
Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.

NYTTFRANDF

3 millioner til NDF
NDF fikk kr. 3.051.000, i prosjekt
støtte fra Helse og rehabilitering under
årets tildeling av Exrra-midlene.

- Vi er brukbart fornøyde, sier prosjekt
koordinator i NDF, Bjørn A. Kristian
sen.

- Mange av årets innvilgede prosjekter
er tidligere søknader som er omarbeidet
etter avslag.
Det viser at det er god grunn til å gå vi
dere med de søknadene som fikk avslag
i år, for det er mange gode ideer her, sier
Kristiansen.

NDF fikk penger til disse prosjek
tene: Kr. 800.000, dramatisering av

Advokathjelp
NDF har inngått avtale med advokat
firmaet Grette, Oslo. Avtalen innebærer
at medlemmer av NDF kan få den før
ste advokattimen gratis. Senere betaler
en billigere advokathonorar.
Hvis en tenker på alt en kan spare for
eksempel i arveavgift eller på andre
juridiske saker er det ofte vel verdt å
investere i advokathjelp.

Vi har møtt NDFs kontaktperson i
firmaet, advokat Tore Karlsson, og stilt
noen spørsmål.
- Medlemmer kan få hjelp med for
eksempel arveoppgjør, rettshjelp ved
uenighet i forbindelse med kjøp og
salg, samboeravtaler, diskriminering
i arbeidslivet, nabokonflikter osv. De
eneste sakene vi ikke tar er strafferett,
men i slike saker kan vi henvise videre
til dyktige advokater.
Foreninger kan blant annet få bistand

Helse- og rehabilitering
Bjørn Kristiansen minner allerede nå om
at fristen for å sende inn forslag på pro
sjekttema til NDF er 10. mars. Da kan
en sende en krot beskrivelse med tema
og hva en ønsker å oppnå med prosjektet.
NDF gir tilbakemeldinger innen 4. april
om de ønsker å følge opp med søknad
til Helse- og rehabilitering. Fullstendig
prosjektbeskrivelse (søknad) må sendes
NDF før 15. mai.

justismordet på Fritz Moen, Mathis
]. Gran, Teater Manu. Kr. 770.000,
samlivs-dvd, Finn Arild Thordarson,
Døves Media. Kr. 767.000, oversettelse
av teoripensum for lastebil, vogntog og
rruckførersertifikat, Johan Hjulstad,
Rycon. Kr. 420.000, kunnskapsbase
for døve, Svein Erik Johansen, NDF.
Kr. 115.000, forprosjekt for vikarfor
midling av døve i arbeidslivet, Johan
Hjulstad, Rycon. Kr. 105.000, døves
møte med helsevesenet, Anne Marit N.
Karlsen, ess. Kr. 74.000, helsereiser
for døve til Spania, Karin Trude Einar
sen, Nordland Døves fylkeslag.

I tillegg får NDF 10 %, kr. 305.100 i
tilskudd til lønnen til prosjektkoordina
tor Bjørn A. Kristiansen.

med rettslige spørsmål knyttet til
eiendommene de har. Folk som har
hus- eller hjemforsikring må sjekke om
de også har rettshjelpsforsikring. Da
vil i mange tilfeller forsikringsselskapet
dekke nødvendige utgifter ved advokat,
informerer Karlsson.

- Hvor mange timer bruker dere vanlig
vis på å sette opp et testamente?
- 2 - 3 timers arbeid er vanligvis nok på
vanlige testamenter, litt flere timer hvis
det er mer kompliserte testamenter der
en disponetet store verdier.
- Må døve komme til kontoret eller kan
de ta kontakt med dere på e-post?
- Ja, e-post er den vanligste måten vi
har kontakt med kundene på i dag.
Det fungerer fint, dermed er en ikke
nødt for å bo i Oslo for å benytte seg av
tilbudet, sier Tore Karlsson.
Kontakt: E-post: tore.karlsson@grette.
no - informasjon: www.grette.no

Prosjektsøknader
Går du med planer om å søke penger
til prosjektarbeid? DF inviterer til
prosjektseminar 18. - 20. januar i
Oslo, med oppfølgende workshop 18.
og 19. april.
På de to arrangementene lærer en mer
om hvordan en skriver prosjektsøk
nader. Se mer informasjon på www.
deafnet.no
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Noen av styremedlemmene i NDFU: Bak fra venstre Thomas Johannesen, Kenneth Ommundsen
og Andre Røine. Midten fra venstre Eivor Berg ogJanne Moskaug. Foran fra venstre Gro Marie
Mydland ogJannicke B. Kvitvær

i styret, de er valgt for en 3 års periode,
det vil si frem til år 2010. Styret har også
tre varamedlemmer, Petter Noddeland,
Ingvild Skjong og RolfInge Otterdal.
Fremover vil dere få sjansen til å lese om
NDFU-styrets arbeid i Døves Tidsskrift.
NDFU vil også komme med nyheter og
annonser her i bladet.

Nytt NDFU-styre
I august valgte NDF-styret ut 8 ung
dommer til å sitte i NDFU-urvalget.
Forslag på kandidater kom fra de lokale
ungdomsklubbene og døveforeningene.
Gro Marie Mydland, Kenneth Om
mundsen, Andre Røine, Jannicke
Kvitvær og Thomas Johannessen sitter nå

Av Jannicke B. Kvitvær

Deltakerne på ungdomsseminaret på Skaug. Bak fra venstre Gro Marie Mydland, Karmøy, Tor
S. Fiksen, Bergen, Petter Noddeland, Oslo, Dan Robin Humberset, Trondheim og Marcus Lid,
Stavanger. Midten fra venstre Eivor Berg, Larvik, Thomas Johannessen, Trondheim, Knut Egil
Hess, Oslo og Caroline Wroldsen, Oslo. Foran fra venstre Kenneth Ommundsen, Stavanger, Astri
Frafjord, Stavanger, Jannicke Kvitvær, Oslo, Grete Jaarvik, Stavanger og KJeLL Rune Adneram,
Stavanger.
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Alt i alt ble seminaret vellykket gjennom
ført, og vi kan være stolte av å ha mange
engasjerte ungdommer. Men tilslutt et
lite spørsmål som dukker frem, hvor var
de eldre ungdommene? Seminaret savnet
flere ungdommer over 20 år, noe folk bør
tenke på frem til neste års NDFU-semi
nar, da med nye og ferske temaer.

to deltakere på seminaret, Eivor Berg
og Gro Marie Mydland. Et ganske bra
innslag, hvor vi også hadde workshop, og
diskusjon. Men vi savnet likevel mer in
formasjon. Kanskje ikke så rart, ettersom
både Eivor og Gro Marie egentlig ikke
skulle være forelesere, men de stilte opp
fordi vi ikke fikk tak i noen profesjonelle.
Takk til de to som tok det på sparket.«Audisme» er et låm ord fra engelsk og

kan i døvemiljøet bety «hørendes under
trykkelse av døve».

Neste tema handlet om «audisme», et
svært sentralt ord i dagens døvesamfunn,
og igjen ble vi delt inn i tre forskjellige
grupper. Denne gangen fortalte vi om
våre egne opplevelser knyttet til ordet
«audisme», og her ble det en voldsom
stor diskusjon mellom alle deltakerne.
Diskusjonen handlet hvor grensen går for
«audisme», men vi kom dessverre ikke
frem til et konkret svar. «Audisme» er
fremdeles et nytt begrep blant mange.
Hanne Kvitvær ble i siste liten spurt om å
stille opp som foreleser i temaet «audis
me», etter at flere andre hadde takket nei.
En stor takk til henne.

Så kom kvelden og vi koste oss med mor
somme underholdningsinnslag, og det
ble også mye tid til sosialt samvær.

Dagen etter tok vi fatt på det siste
temaet, om «angst», som ble forelest av

Seminaret hadde tre forskjellige temaer,
alle temaene er svært sentrale i dagens
samfunn, spesielt hos oss døve. To av te
maene ble forelest av Hanne B. Kvitvær.
Det første temaet var «FN-konvensjon
og tegnspråk», der Hanne blant an-
net fortalte om Liisa Kaupinnens flotte
samarbeid med FN gjennom flere år. En
meget interessant forelesning, som ble et
terfulgt av workshop der vi ble delt inn i
tre grupper. Vi diskuterte hvorvidt Norge
oppfyller FN-konvensjonens paragrafer,
dette ble igjen fulgt aven større disku
sjon på tvers av gruppene.

FN-konvensjon, audisme
og angst på Skaug
Etter suksessen med ungdomsseminar i
Kongsberg, for nå to år siden, vil NDFU
prøve å gjøre seminaret til en tradisjon.
Det årlige ungdomsseminaret ble arran
gert for tredje gang, i år var vi på Oslo
døveforenings feriehjem på Skaug, 16-18
november. Vi var en veldig ung gruppe,
14 ungdommer, fra hele Norge samlet
seg til en fullpakket helg med alt mulig
fra morsom underholdning til spennende
workshop og debatt.

Sosialt samvær på Skaug.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Til voksne døve:

Har du noen i familien som ønsker å lære tegnspråk?
Kurs for familiemedlemmer til voksne døve/tunghørte personer.
Grunnkurs: 9. - 14. mars 2008

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns oppvekst med to språk og to kulturer, familieliv
og kommunikasjon. Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, med i alt 7 uker fordelt
over flere år.

For personer som har jevnlig kontakt med sine døve voksne barn og svigerbarn, eller som har andre døve/
tunghørte voksne i nær familie (søsken, svoger/svigerinne, niese/nevø), vil trygdekontoret kunne dekke
utgiftene til kurset. Det betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 1. februar 2008
Påmelding sendes AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 Al
v/Gry Løkstad. E-post: gry.lokstad@al.fhs.no
Tlf 32 08 26 12, sms 95 01 93 23 eller til sentralbordet 32 08 26 00
E-post: aal.folkehogskole@al.fhs.no

cl ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Tegnspråkkurs
Kjenner du noen som har kontakt med døve og tunghørte gjennom arbeid, studier eller på fritid og som du
mener bør Lære tegnspråk?
Tips dem om dette tegnspråkkurset:

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære grunnleggende kommunikasjon på tegnspråk.
Kurset er først og fremst et kurs i tegnspråk og døves kultur.
I tillegg vil det være tema som omhandler døves samfunnsliv, rettigheter og bruk av tolk.

4. - 8. februar 2008

Pris: Kr. 7000,- inkl. kost og losji.

Påmeldingsfrist: 11. januar 2008
Påmelding sendes AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 Al
v/Gry Løkstad. E-post: gry.lokstad@aLfhs.no
Tlf 32 08 26 12, sms 95 01 93 23 eller til sentralbordet 32 08 26 00
E-post: aaLfolkehogskole@al.fhs.no

_
ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

GRUNNKURS I TEGNSPRÅK

Kurs for lærere og andre ansatte som har
døve!tung'hørte barn i skolen
21. • 25. januar 2008

Målet for kurset er at du skal tilegne deg grunnlegg,ende kunnskaper og ferdigheter
som gjør at du kan kommunisere bedre med døve/tunghørte barn.
Kurset er først og fremst et kurs i tegnspråk og døves kultur. I tillegg vil det være tema
som omhandler skolehistorie, døves samfunnsliv, rettigheter og bruk av tolk.
Pris: Kr 7000;- inkl. kost og Losji.

Påmelding så fort som mulig og innen 5.januar 2008.

Påmelding sendes AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 Al
v/Gry Løkstad. E"post: gry.!okstad@aUhs.no
TLf 32 08 26 12, sms 95 01 93 23 eller til sentralbordet 3208 26 00
E"post: aaUol~ehogskole@aUhs.no

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FORD0VE

Tema: «Døve om en feltes nettportal»
, Kort om seminaret:

Et prosjekt der formålet er å 'utvikle en feLLes nettportal som kan fungere som en plattform for døve i
Norge. Det finnes pr. dags dato ikke en feLLes portal der aLLeer samlet. Målet er å utvikle en nettportal
med muligheter som gjør at alle foreninger kan kunne bruke samme nettside, og dermed lettere kunne
samarbeide. Nettportalen vil da kunne tilby et godt oppdatert nyhetsarkiv, en samlet kalender, og
informasjon som dekker alt som er relatert til døve i Norge.
På seminaret vil det bli gitt informasjon om hva prosjektet går ut på, samt forelesninger.
l tillegg blir det gruppearbeid, slik at aUe får mulighet til å bidra.

Ptis:Kr. 600,-. Prisengjetder kost og losji. Dere ordner selv transport.

Dato for seminar: 1. - 3. februar 2008 (Innreise fredag kveld. Hjemreise søndag 13.30.
Påmeldingsfrist: 6. Januar 2008.

For mer informasjon ,kontakt:
E~post: stian.a.giltvedt@gmaiL.com
For påITIelding kontakt:
E-post: nlels.krjstensen@aLfhs.no
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VESTFOLD AUDIO

Ta med egen brann
varsler på hotellet
Tekst og bilder Eivor Berg

Ikke langt fra Døvesenteret Skogstua i Sandefjord finner vi bedriften Vestfold Audio.
De utvikler stadig nye og bedre tekniske hjelpemidler for døve og tunghørte.

Dette er det utstyret du må ha ftr å bli varslet ved brann på ftr eksempel hotell; En brannklokke
sender og en sengevibrator.

Størst i Norge
- For over 20 år siden jobbet grunderen
Egil Rove som sivilarbeider blant døve
og tunghørte, forteller daglig leder Tor
Gunnar Johnsen.

- Den gang var de offenrlige hjelpemid
delsentralene så vidr kommet i gang, og
alle hjelpemidler var rrådbundet, det vil
si at alt måtte kobles til hverandre med
ledninger.

Egil Rove, som var elektroingeniør av
utdanning, ønsket å forenkle dette. Han
jobbet hjemme etter at barna hadde
lagt seg om natten, og resultatet ble et
trådløst varslingssystem. Kanskje var han
den første i verden til å utvikle et slikt
trådløst system, sier Johnsen.

Disse hendelsene for 22 år siden la
grunnlaget for det vi i dag kjenner som
Vestfold Audio. Bedriften er i dag en
av de største i Norge på hørselstekniske
hjelpemidler og har 14 ansatte. Blant
produktene finner vi FlexiBlink-serien,
som blant annet består av isbjørnlampet
ten mange av oss kjenner godt.
I følge Johnsen fokuserer de først og
fremst på hørselstekniske hjelpemidler,
men de har også andre produkter, for ek
sempel et høytaleranlegg som er utviklet
med fokus på å formidle tale på en god
måte.

-Vi har også flere ulike typer telefoner, en
del som er gode å bruke for hørselshem
mede, men også telefoner for eldre og

andre som kanskje ikke har så lett for å
bruke vanlig telefon.
For en fullstendig oversikt over produk
tene kan man klikke seg inn på hjemme
siden deres, www.hjelpemidler.no.
Johnsen forteller at mesteparten av
produktene fra Vestfold Audio selges til
NAV hjelpemiddelsentralene som igjen
låner dem ut til døve, men det er også
mulig å kjøpe direkte fra firmaet.

- Vårt mål er å produsere hjelpemidler
som døve og tunghørte har et reelt behov
for.

Det er mye vi som er døve kan ønske oss
av hjelpemidler, men ifølge Johnsen er
det viktig at produktene som utvikles
er enkle og konkrete, slik at NAV ser at
dette er noe døve kan ha nytte av og som
de dermed ønsker å kjøpe.
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VESTFOLD AUDIO

I følge Johnsen vil den nye lommevi
bratoren få kraftigere vibrasjon, ha flere
symboler og i tillegg også ha ulike typer
vibrasjoner slik at man kan vite hva
som varsles, uten å ta vibratoren opp
fra lomma. Denne ventes å være klar til
våren, men det vil nok ta enda litt tid før
den blir tilgjengelig fra hjelpemiddelsen
tralen.

Varslingsbilde for babycalling. Hvis man har
flere barn kan man programmere inn navn slik
at det står "Barnerom Anna» i tillegg.

Ny lommevibrator
Helt til slutt kan vi informere om at en
ny lommevibrator er underveis.
- FlexiBlink har to lommevibratorer fra
før, men den ene har svak vibrasjon, og
den andre har få varslingssymboler.

varsle deg når det er på tide å bytte bat
teri i røykvarslerne dine.
Mer enn 50 forskjellige varsler er lagt inn
i displayet, og enda er det plass til å pro
grammere inn mange flere. I følge John
sen kan alle sendere fra FlexiBlink kobles
opp mot «IRIS». Dette innebærer blant
annet ringeklokkesendere, brannvarslere,
babycalling, epilepsialarm, komfyrvakt,
varslingsur, telefonvarsling, tyverialarm,
vekkerklokker og mer til.
- «IRIS» har også nabovarsling, slik at
hvis flere naboer har montert displayet,
kan man aktivisere den slik at alle varsles
ved for eksempel brann. Brenner det på
kjøkkenet til naboen, vil du se beskjeden
«Brann nabo kjøkken».
Lysvarslingen på «IRIS» er ikke den ster
keste, men man kan også fortsatt bruke
de gamle blinklysene i tillegg dersom
man ønsker det. Sengevibrator må man
fremdeles ha ved siden av.
Den største fordelen med et slikt display
er at man med en gang kan se nøyaktig
hva og hvor noe skjer. I en nødssituasjon
kan man spare verdifulle sekunder på
å vite med en gang hvor i huset det er
brann, i stedet for å lete rundt.

Eksempelpå brannvarsling.

Nye varslingsmetoder i
hjemmet
Vibrering og blinkende lys har lenge vært
kjente varslingsmetoder. Nå har Flexi
Blink tatt ett steg lengre, og det nyeste
herfra er en mottaker som heter «IRIS».
<<IRIS» er et display som viser med bilde,
skrift, lys og lyd hva som varsles.
«IRIS» er litt mer avansert enn de tidli
gere blinklysene, som kun forteller deg
at det er brann, at det ringer på døren,
eller at telefonen ringer. Hver enkelt
brannalarm fra FlexiBlink gjenkjennes av
«IRIS» slik at du kan se i displayet hvor
i huset det brenner, når du har program
mert inn hvilke rom de ulike brann
varslerne er montert i. Hvis du bruker
babycalling, og har flere barn, kan du se
hvilket barn som gråter. «IRIS» vil også

lommevibrator) for å kunne varsles ved
brann når du sover på ukjente steder.
Den totale vekten vil være under l kilo
og lett å ta med seg i kofferten på reiser.
Dette anlegget er godkjent som teknisk
hjelpemiddel av NAV og mange døve har
allerede sikret seg utstyrer.
Brannklokkesenderen leveres med et
batteri som har en levetid på 5-10 år,
men vanlige brannvarslingsbatterier
med kortere levetid kan selvfølgelig også
brukes. Sengevibratoren går på strøm,
men har et nødstrømsbatteri hvis det blir
strømbrudd mens alarmen går. Lomme
vibratoren er oppladbar på samme måte
som en mobiltelefon.
- Flere hoteller allerede har vært i kontakt
med oss i Vestfold Audio for å få infor
masjon om dette utstyrer.
At hoteller undersøker muligheter for å
anskaffe brannvarslingsutstyr for døve,
er veldig positivt. Forhåpentligvis vil
flere og flere hoteller etter hvert anskaffe
sitt eget utstyr, men i mellomtiden er det
er godt å vite at vi kan ta ansvar for dette
selv også!Brannvarsling på hotell

Det har vært mye debatt rundt brann
varsling for døve på hoteller. Det å sove
på hotell har vært rene risikosporten
for døve, men det finnes muligheter for
brannvarsling hvor du enn måtte befinne
deg. Vestfold Audio sin løsning gjør at
du ikke er avhengig av de ansatte på
hotellet.
Som nevnt over, vil man også på hotell
ha bruk for en sender og en mottaker. På
alle hoteller og lignende overnattingsste
der skal det finnes brannklokker, dette er
store røde brannvarslere.
- FlexiBlink har en brannklokkesender
som lett kan klistres opp ved siden av
brannklokken, forteller Johnsen.
Hvis alarmen går, fanger brannklok
kesenderen opp lyden og sender signaler
til mottakeren .. Det mest naturlige vil
være å bruke en sengevibrator og/eller en
lommevibrator, som vil reagere dersom
brannalarmen går.
- Brannklokkesenderen klistres opp med
borrelåsteip, slik at når oppholder er
ferdig tar du lett ned senderen igjen.
Men det er viktig å huske på at rekkevid
den på senderen ikke er all verden, så
finn den brannklokken som er nærmesr
hotellrommet ditt.
Du trenger altså en brannklokkesen
der og en sengevibrator (eventuelr en

Brannklokkesender montert ved siden aven
brannklokke.

FlexiBlink
Døves Tidsskrift ønsket å se nærmere
på noen produkter som hører inn under
FlexiBlink varslingssystem.
Et varslingssystem består av sendere og
mottakere. Sendere er utstyt som fanger
opp noe som skal varsles, for eksempel
boksen som er montert ved siden av
ringeklokken, og som sender signaler til
en mottaker. Mottakeren er den delen
av varslingsutstyret som gir deg beskjed
om at der ringer på døren, for eksempel
sengevibrator og blinkende lamper.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død
GEIR MORTEN FLATEMO, Bergen,
døde Il. november. Han var født 27.
februar 1967.

DRAGO TORP, Trondheim, døde 13.
november. Hun var født 8. oktobet 1936.

EINAR MAGNUSSEN, Bergen, døde
30. november. Han var født 9. oktober
1933.

Runde dager

85 år
NILS JOHAN BJØRØ, Bergen, blir 85
ar 28. januar.

80 år
ROLF PEDERSEN, Kristiansand, blir
80 år 30. desember.

AGNES BERG, Florø, blir 80 år 6.
januar.

ANGRIM YTTERHUS, Trondheim,
blir 80 år 16. januar.

75 år
KLARA ANDERSEN, Alesund, blir 75
år 19. desember.

LILLIAN KRAABØL, Oslo, blir 75 år
22. desember.

70 år
FRED WILLY MAUER, Bodø, blir 70
år 27. desember.

BORGNY JEGERSEN, Stjørdal, blir 70
år 31. desember.

MAGNHILD MADSEN, Harstad, blir
70 år 3. januar.

RIGMOR LÆRUM, Lier, blir 70 år 23.
januar.

60 år
JAN ARILD JOHANNESSEN, Trond
heim blir 60 år 7. januar.

TORILL HOUSKEN BREKKE, Hau
gesund, blir 60 år 28. januar.

GERD BERIT LAMELA, Bergen, blir
60 år l. februar.

50 år
BJØRN IDAR FURU, Lillestrøm, blir
50 år 7. januar.

GEIR FJELLHEIM, Stavanger, blir 50
år 17. januar.

Født

MATHIAS JOHANSEN
2. oktober kl 21.49 kom den lille prinsen
til verden. Han var 50 cm lang og veide
3380 gram.
Stolte foreldrene er
Runa og Jarl Magnus Johansen

MAGNUS LINDSTRØM
Lille Magnus ble født på keiserlig vis
1. november. Han veide 2430 gram og
var 45 cm lang. Maren er stolt store
søster.
Hilsen Marianne (tidligere pikenavnet
Kristiansen) og Arve Lindstrøm fra
Færvik på Tromøy ved Arendal.

Bursdager

TERJE M. KIHLE HALVORSEN
/ ROBERT MACHA
Vår kjære ektemann og pappa Terje og
storebror og onkel Robert. Vi sender en
forsinket gratulasjon til Terje med 30 års
dagen 24. november og Robert den 25.
september.
Vi er glade i dere!
Masse bursdagsklemmer fra kona/lille
søster Julianna og alle tre barna, Tristian,
Andrine og Vilde Victoria.

ASE MARIT PAULSEN, Moss, blir 70
år 21. januar.

TOVE REINERTSEN SÆLE, Frek
haug, blir 70 år 23. januar

Husk å melde flytting til:

Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.

medlem@doveforbunder.no
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Lønn etter kommunens lønnsregulativer, samr
utgifrsdekning.
Oppdrager er ledig umiddelbart.
Oppdragsgiver er Oslo kommune/Alna bydel.
Søknadsfrisr: 07.01.2008
Søknaden sendes med cv + ref. på mail til:
meike.louise.husby@bal.oslo.kommune.no
eller pr. posr: Enher for mennesker med funk
sjonshemninger v/ Meike Louise Husby
Jerikoveien 95, 1052 Oslo
Søknader vil ikke bli rerurnert!

OVE-JØRGEN KJEILEN
fylte 25 år den l.desember og vi gratule
rer jubilanten med halvrund dag.
Du er blitt en utrolig Bink ung mann, og
alt godt ønskes deg videre med planene
om å Bytte i egen leilighet.
God klem fra pappa og mamma
og Jannicke m/fam.

Oslo kommune
Bydel Alna

Enhet for mennesker med funksjonshemninger

Konto 2320.15.09920

Døve barn i Kenya trenger
deg fortsatt!

DEAF ~ID

Har du litt tid tilovers en ettermiddag/kveld
i uken?
Jeg er en døv-blind mann på 59 år som har behov
for en støttekonrakt.
Du bør være en posiriv person som er glad i å gå
på rur og en god samralepattner.
Du bør kunne takrilr regnspråk, eller være villig
ril å lære det.
Oppdraget er på 12 timer pr. måned,
og Arbeidstid er ettermiddag.
Det vil bli krevd politiattest.

TUSEN TAKK
for all god hjelp og støtte!

UTLYSNING STØTTEKONTAKT

PERSONALIA

ESPEN ANDRE ULVATN
Lillegutten ble 18 år og myndig 4.
~ovember. Vi gratulerer så mye med
overstått dag. Vi er kjempeglad i deg!
Bursdagsklemmer fra mamma Randi U.
Slettebakk og Tor Einar Slettebakk, og
dine småsøsken Melissa, Malin og Ruben
Einar.

KNUT ROAR RØRSTAD
RØYSETH
Forsinket grattis med 2 årsdagen 4. ok
tober. Du er en aktiv og artig kar å være
sammen med.
Stor klem fra mamma, pappa, Johan Ot
tar, Jarl Gunnar og resten av familien.

TRISTIAN
Gratulerer med overstått 6 årsdag den
27.oktober. Du har begynt i l. klasse,
stor og stolt gutt er du!
Vi er kjempe glade i deg! Masse burs
dagskoser fra mamma Julianna, stepappa
Terje og de to lillesøstrene Andrine og
Vilde Victoria.

JULIE VIDNES HØIBERG
Max og Noah gratulerer storesøsteren sin
masse med 5 års dagen den 12. desem
ber, en stor dag som du har sett fram til
lenge - og neste år blir du skolejente! Vi
er kjempeglade i deg!
Gode klemmer fra Max, Noah, mamma

og pappa.
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Line Beate Tveit (Fevang) er leder av foreningen hørende barn av døve, CODA Norge. Hun
holdt en sterk appell på Youngstorget under tegnspråkdagene i Oslo i november. Vi mener hen
nes kloke ord også bør nå frem til leserne av Døves Tidsskrift.

Da jeg og min bror, som også er hørende,
var små ble våre foreldre advart mot å
bruke tegnspråk til oss. Det ble hevdet at
tegnspråk kunne skade vår språkutvikling.
Det var flere som var bekymret for oss og
jeg kan huske at vi fikk besøk av noen fra
et kontor som skulle sjekke at vi kunne
snakke ordentlig. Allerede som 5 åring
kunne jeg ane at noen var ute etter å teste
oppdragerevnen til mine foreldre.

Dette er rundt 30 år siden og man skulle
tro at slike holdninger ikke eksisterte
lengre. Men flere historier viser oss at
negative holdninger til tegnspråk i forhold
til hørende barn av døve fremdeles finnes.
Døve foreldre blir fremdeles møtt med
skepsis på mange arenaer. Dette skjer ril
tross for at forsking viser at tospråklig-
het fremmer barns språkutvikling. Det
finnes vitenskapelig bevis for at gester
og regnspråk fremmer den språklige og
kognitive utviklingen hos barn. Barn som
blir eksponert for visuell kommunikasjon
er tidligere i stand til å uttrykke toords
ytringer.

Norsk tegnspråk er et fullverdig språk,
lingvister anerkjenner språket fullt og helt.
Fagfeltet anerkjenner tegnspråk, ikke bare
det; lingvister mener også at tegnspråk
kan lære oss noe om grunnleggende men
neskelig kommunikasjon. Til tross for
dette er døve fremdeles ikke fulJt ut aner
kjent som en språklig minorirer i Norge.
Ergo får heller ikke vi som er hørende

barn av døve anerkjennelse for vår spesielle
og språklige kulrurelIe oppveksr.
Allerede som er lite foster i en døv mors
mage signaliserer ofte helsepersonell be
kymring for barnets femtid. Det såes tvil
om foreldrene som ikke hører kan ta vare
på barnet; hvordan kan de vite om barnet
gråter? Hvordan skal barnet lære seg å
snakke? Få familier med døve foreldre
og hørende barn har møtt reaksjoner fra
omgivelsene på hvor berikende det kan bli

-Få familier med døve
foreldre og hørende
lSarn har møtt reak
sjoner fra omgivelse
ne på hvor berikende
det kan bli for barnet
å vokse opp med to
språk og to kulturer

for barner å få vokse opp med to språk og
to kulturer. Negative holdninger til tegn
språk har ført til at mange hørende barn
av døve ikke har fått lære seg sitr morsmål.
Hvem applauderer hørende barn av døve
for deres tospråklighet? Tegnspråk har
ikke status, det betyr at vå r tospråklighet
heller ikke får status. For at vi skal aner
kjennes for den språklige komperansen vi

har, må tegnspråk bli et offisielt språk.
Jeg og mange med meg får ofre spørsmå
let: Hvordan er det å ha døve foreldre?
Tja, jeg vet jo ikke om noe annet - hvor
dan er det å ha hørende foreldre? For oss
er det helt normalt å ha døve foreldre!
Døve foreldre er like gode som andre
foreldre. Jeg har fått kjærlighet, omsorg og
der jeg trenger. Og så kan det være van
skelig, det skal vi ikke legge skjul på. Men
der som er vanskelig er ikke våre foreldres
døvhet i seg selv, men hvordan storsam
funnet oppfatter døve og tegnspråk. Barn
registrerer og opplever samfunnets negati
ve syn på foreldrene, og i mange tilfeller er
det ikke bare våre foreldre som blir møtt
med lave forventninger. Barna blir også
møtt med lave forventninger fordi de har
jo døve foreldre, stakkar - og der kan være
vanskelig for et barn og forholde seg til.

Døve og deres familier er en relativt liten,
men vel så verdjfull del av den norske be
folkningen. Norsk tegnspråk og døves kul
tur er en del av den norske kulturarven.
Negative holdninger skyldes ofte mangel
på kunnskap. For å få et mer nyansert
og positivt syn på døve og regnspråk må
storsamfunnets kunnskapsnivå om denne
minoritetsgruppen heves. Økt kunnskap
kan føre til en positiv holdningsendring.
Det kan føre ril at døve foreldre og deres
barn blir møtt med åpenhet og respekt.
En av betingelsene for ar dette skal skje
er ar tegnspråk blir godkjent som er av
Norges offisielJe språk NÅ!
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ulefeiring
l: Hvordan feirer du julen?

2: Hva er julemiddagen?

3: Hva ønsker du deg til jul?

Inger Johanne
Sandell, Kristiansand

l. Julen er for meg en kristen
høytid. Da lar vi julefreden
sige inn, vi samler familien
og koser oss i fellesskapet.
Jeg handler ferdig alle jule
gaver i november slik at jeg
slipper å stresse i adventsti
den. Vi har tre barn og seks
barnebarn!

2. Svineribbe og riskrem til
dessert.

3. God helse for familien og
fred i verden. Men jeg rar
gjerne imot en SPA som
gave, mange steller bedre
med bilen enn med seg selv.

Roger Orholt, Oslo

1. Fra barn av er jeg vant til
at det er en bibelsk feiring.
Hos oss er det familiesam
ling, vi har to barn og et
barnebarn - og så har vi
fosterbarn.

2. Svineribbe, og dessert:
Fruktcoctail og krem.

3. Jeg har alt, så jeg ønsker
bare at familien har det bra,
jo forresten srrikkete votter
hadde vært fint å få.

Mona B.H. Johnsen,
Bergen

1. I år feirer vi med svigermor
og svigerfar. Vi er an
nethvert år hos Bjørn sin
familie og min familie. Det
er alltid koselig. Julen er
tiden da familien samles i
en ellers travel hverdag.

2. Som bergensere spiser vi
selvsagt pinnekjøtt, med
riskrem til dessert.

3. Jeg har alt. Ingenting kan
måle seg med den tråbilen
jeg fikk som 4 åring. Det er
mitt beste barndomsminne.

Janne Moskaug,
Lillestrøm

1. Julen betyr familiesamIin
ger og mye god mat. Den
betyr mest for barna, men
vi voksne blir litt barn vi
også i julen, det må vi ha
lov til. Vi pynter i huset og
lager pepperkakehus og alt
de andre som er tradisjo
nelt.

2. Svineribbe, medisterkaker
og julepølse.

3. Jeg ønsker meg en Harley
Davidson, hihihihihihi! El
lers ønsker jeg en sydentur.
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Hederskvinnen

Bjørg Braathen
helge.herland@doveforbundet.no

- Da vi ber om et intervju med Bjørg Braathen gjør vi avtalen ved hjelp av noen tekstmeldinger
på mobiltelefonen, enkelt og greit. Den 83 år gamle hederskvinnen i døveorganisasjonen følger
selvsagt med tiden!

0l1edlemsblad for 1'{grges 'Døveforbund

Sterkt familiesamhold
Deilig lukt fra nybakte kaker møter oss

i den koselige leiligheten som Bjørg har
i døvekirkens leilighetshus i Oslo. Hun
har en koselig og ptaktisk leilighet på
sine eldre dager og stortrives med det.

Bjørg viser meg stolt utklippsartikler av
barnebarna. Hun vet nok at jeg er spesielt
interessert i håndball. Hun viser meg
bilder av barn, svigerbarn, barnebarn og
olderbarn og snakker om de med en in
derlig varme. Det er tydeligvis et spesielt
godt samhold i familien.

- En jul feiret hele familien jul i Oslo
Døves Sportsklubbs flotte hytte på
Hafjell. I fjor sommer var vi alle samlet
en uke på feriehjemmet til Kristiansand
Døveforening. Familien er viktig for meg
og vi er så heldige at vi har hytte i Hokk
sund. Hytten, som ligger like ved et idyl
lisk vann, ble bygget da barna var små
og ligger på eiendommen til min mann,

Født i Arendal
Bjørg er eldst av tre døve søstre, som alle
er oppvokst på et småbruk i Arendal.

- Hvordan pratet dere sammen hjemme?
- Vi laget våre egne tegn. Sydamen het
Anne, og fikk da det naturlige tegnet for
å sy. Slik lagde vi egne tegn og jeg kan
ikke huske at vi hadde problemer med
å forstå hverandre. 7 år gammel reiste
jeg til Oslo og begynte på døveskolen i
Ullevålsveien, etter to år flyttet vi over
til Skådalen skole. Jeg var hjemme bare
i jule- og sommerferiene. Da kunne jeg
vise Ellen som er to år yngre enn meg,
og Hallgerd som er tre år yngre enn meg
mange nye tegn.

- Mine besteforeldre drev gården. Far
var murer og mor husmor, slik det var
vanlig den gangen. Vi bodde i et lite hus
på gården. At vi ble døve skyldes arv,
besteforeldrene våre var fetter og kusine
- og min far var tunghørt.

Bjørg forteller at begge søstrene var
misunnelige på henne som fikk lov til å
gå på skole i Oslo, der det var mange som
brukte tegnspråk. Naturligvis ble Ellen
ekstra fortvilet da foreldrene bestemte at
hun ikke fikk begynne på skolen det året
hun skulle, men i stedet vente til Hall
gerd var skolemoden slik at de to kunne
begynne samtidig.

- Jeg gikk i 3. klasse da søstrene mine
10/2007

Organisasjonskvinne med
varmt hjerte
Bjørg har vært med i organisasjonsar
beidet i mange år. Hun har vært leder
både av Oslo Døveforening og Drammen
Døveforening. I disse foreningene har
hun også hatt en rekke andre tillitsverv.
Hun har også sittet i styret for NDF.
- Det å delta i organisasjonsarbeid har
gitt med mye gjennom årene. Der har jeg
fått utvikle meg på andre områder enn i
familien og i arbeidslivet. Det å få bidra
til at det skjer noe positivt i foreningene
gir meg stor glede.

Sven, sin familie. Der har vi mange gode
stunder kan du tro.

Selv en så familiekjær kvinne som Bjørg
gav for noen år siden slipp på julaftenfei
ringen med familien, i stedet deltok hun
på julefeiringen for enslige som døvekir
ken stelte i stand. Det var en spesiell og
fin kveld, mener hun om den saken.

- Jeg har brukt mye tid på organisasjons
arbeid, men det å få bety noe for andre
gir meg mye selv. Det å sette seg mål,
jobbe hardt for å nå de og føle gleden ved
å lykkes der gir livet mening. Jeg husker
da jeg sluttet som leder i døveforeningen,
da sa et av barna: «Vi må heise flagget,
mor får mer fri!" Men jeg tror ikke noen
av barna føler at de ble forsømt, under
streker Bjørg.

døves TiDSSKRIFT

- Mobilen må jeg ha for å holde kontakt
med 5 barn, 8 barnebarn og 2 oldebarn,
smiler Bjørg.
- Du vet, før satt jeg av og til på tribunen
når Vestli spilte hjemmekampene sine i
toppserien og heier. Jeg har to barnebarn
som spiller der, og et av barnebarna spil
ler på kvinnelaget til Lunner. Jeg følger
fremdeles med og vi sender meldinger til
hverandre etter kampene.
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kom til Oslo. Mor synes det var for
ferdelig tungt å ha alle jentene boende
så langt borte, derfor flyttet hun også
til hovedstaden. I et halvt år bodde vi
derfor hjemme og gikk til skolen hver
dag. Dette likte vi dårlig, spesielt Ellen.
Vi ville bo på skolens internat slik at vi
kunne være sammen med de andre barna
i fritid og lek. Så, etter et halvt år ble mor
kommandert til å flytte tilbake til Aren
dal. Men da var hun nok også trygg på at
vi ville få det godt på Skådalen.

Asnakke med Bjørg er både morsomt og
interessant. Hun har mye kunnskap. Det
er utrolig hva hun husker, hvor godt hun
er oppdatert på dagens nyheter og hvor
kjekt hun synes det er å bryte meninger.

- Jeg har alltid likt å lese og jeg følger
godt med på nyhetene. Så hadde jeg
Sven, vi diskuterte så godt sammen - vi
fikk bryne oss på hverandre og slikt er
godt for ekteskapet.
- Men du må også ha fått et godt grunn
lag på døveskolen?
- Jeg hadde en streng, men fabelaktig
flink lærer i Gunhild Tharaldsen. 8 års
skolegang på Skådalen gav meg kunnska
per i norsk, regning, geografi, historie og
selvsagt kristendomskunnskap som var et
viktig fag den gang.

- På skolen og i hjemmet fikk jeg en bar
netro som jeg har beholdt, derfor føler jeg
sterk tilknytning til kirken. Selvsagt kan
jeg tvile og være usikker noen ganger,
men troen har alltid seiret over tvilen. På
skolen lærte vi naturligvis også håndar
beid, den gang måtte jentene kunne sy
og jeg lærte å lappe klær som senere kom
godt med da jeg ble mot til fem aktive
unger. Jeg tok også korrespondansekurs i
tegnskap og bokføring.

Bjørg jobbet som hushjelp en periode un
der krigen, så var det arbeid på konfek
sjonsfabrikk - før ungene kom fra 1952
og krevde full innsats på hjemmebane,
«bare» kombinert med foreningsarbeid.
Senere ble det også tid til å arbeide på
kjøkkenet på et sykehjem.

Å bli gammel
- Det er 10 år siden Sven gikk bort, han
var eldre enn meg. Selvfølgelig savner jeg
ham, vi hadde det godt sammen. Han
var en ildsjel, opptatt med så mye, alltid
aktiv. En flott kar, det var flere enn meg
som svermet for ham i ungdommen,
smiler Bjørg.
- Jeg merker alderen selv. Jeg blir fortere
sliten og klarer ikke å delta på så mye

som tidligere. Har jeg vært ute og hand
let må jeg ta meg en pust i bakken. Slik
er livet. Jeg har sagt til barna at hvis jeg
en dag blir syk og ikke kan stelle meg
selv så vil jeg på St.Hanshjemmet. De
har et godt tilbud til døve og barna skal
ikke nages av dårlig samvittighet om jeg
må bo på sykehjem.

Selv om Bjørg har vært enslig de siste
årene har hun ikke vært ensom. Hun har
mange venner, to søstre, barna og deres
familier.
- Julen skal jeg feite hos min datter i
Solør. Som barn var jeg vant til svinesteik

julaften, den ttadisjonen videreførte vi i
mange år - men nå er det blitt mer van
lig med svineribbe. Det smaker like godt.
- Hva ønsker du deg til jul?
- At familien har det godt, det betyr mest
for meg. Jeg er takknemlig for det rike
livet jeg har hatt og har, og alt jeg har
fått oppleve med familien og alle mine
døve venner.

Vi takker Bjørg for nytrukket kaffe,
deilige kaker og koselig prat.
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- Tvunget til å tale
«Vær snill gutt på skolen. Gjør som læreren sier og hus å være flittig», er mamma
ens tegnspråklige avskjed når gutten reiser for å begynne på døveskolen.

Den finske tegnspråklige teatergruppen «Teatteri Totti» markerer 20 års jubileer
med forestillingen «Tvunget til å tale». Det handler om døveskolen på 1950-tallet,
da undervisningen skjedde ved talemetoden og barna ble tvunget til å tale. Selv
om tegnspråk var forbudt i klasserommene, levde språket videre i hemmelighet
blant barna, uten at voksne oppdaget det, sier produsent Marita S. Barber.

Døves Jul til alle skoler
I Danmark har Danske Døves Lands
forbund (DDL) i alle år utgitt julehefte
Døves Jul. I år har de funnet en ny vri
på salget av heftet. Alle 5. og 6. klas-
sene i skolene har fått tilbud om å selge
bladet og på den måte tjene ekstra penger
til skoleturer, skolefester og liknende.
Bladet selges for kr. 30, selgerne beholder
9 kroner pr. blad, resten går til DDL.
Opplaget av bladet var på 20.000, men
det måtte trykkes 3.000 ekstra blad. Med
det slo danskene to fluet i et smekk: Fin
informasjon om døve ut i storsamfun
net og verdifulle penger inn til et fattig
forbund!
Samtidig får klassene informasjons
opplegg om døve og tegnspråk til en
temadag på skolen. Opplegger inkluderer
en veiledning for læreren, håndalfabet
til elevene og spørsmål som elevene kan
diskutere i grupper. Det er også mulig
å invitere en døv på besøk i klassen som
forteller om hvordan det er å være døv og
som kan undervise i en del tegn.

Døv politiker i Argentina
For første gang i historien er en døv,
tegnspråklig argentiner valgt inn i bysty
ret i Buenos Aires. Adrian Reynoso har
lang erfaring i døvepolitisk arbeid og en
forkjemper for døves rettigheter.

Tegnspråktolking på TV
Dansk fjernsyn har for første gang
tegnspråktolket valgkampen og begeist
ringen er stor blant døve som har adgang
til det digitale sendenettet. Leder i DDL,
Asger Bergmann, har skrevet brev til
både kulturministeren, direktøren for
Danmarks Radio (tilsvarer vårt NRK) og
direktøren for TV2. I brevet skriver han
blant annet:
- For første gang kunne døve følge med
i alle valgsendinger på DR og TV2.
Samtlige tolker har løst oppaven flott,
og kvaliteten har også vært god. Spesielt
partilederdebattene og valgkvelden har
vært en ubeskrivelig opplevelse for oss.
Det gjør litt vondt å innrømme, hva døve
har gått glipp av i så mange år, men på
den annen side er det gledelig å oppleve
en sterk bedring av døves demokratiske
rettigheter i samfunnet.

Hva er audisme
På hjemmesidene til det finske døvefor
bundet prøver de å gi en forklaring på
hva audisme er. Finlands Døveforbund
skal diskutere begrepet på et kurs om døv
bevissthet i desember. Uttrykket audisme
møter vi stadig oftere både internasjonalt
og i døvemiljøet i Norge. Her er et sitatet
fra hjemmesiden:
- Begrepet audisme ble brukt første gang
i 1975 av Tom Humphries. Han forklarte
det med at det gikk på holdninger om at
folk som hører og bruker talespråk, eller
har gode kunnskaper skriftlig, er bedre
enn andre. Både hørende, tunghørte og
til og med døve selv kan være audister.
Senere har begrepet audisme blitt utvidet
til å omfatte holdninger og handlinger
hos ulike grupper og organisasjoner som
på en eller annen måte undertrykker
døve.

Tegnspråk-tv i Sverige
I midten av oktober startet en svensk
tv-serie helt uten lyd. Replikkene er på
svensk tegnspråk som ikke blir tolket til
talespråk. Programmene er tekstet på
svensk, engelsk og spansk.

Stykket bygger på Satu Flinkmanns bok som utkom i 2003. Der forteller han om
sin tøffe oppvekst på døveskolen. Teaterpublikummet i Finland har lenge ønsket
seg en forestilling om opplevelsene på døveskolen.
Instruktør for forestillingen er Juho Saarinen, som vi husker fra flere tidligere
danseoppvisninger og tv-programmer.
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Foto: Dovas Tidning, Sverige

Det
skjer
i verden

Arrangementer 2008
25. - 27. juni internasjonalt studentsemi
nar i Dublin, www.deafacademics.org

21. - 23. august døves kulturdager
i Tyskland,
www.gehoerlosen-kulturtage.de

12. - 14. september i Haag, europeisk
konferanse for tegnspråktolker,
www.nbtg.nl

Artikkelserie om Cl
En av Sveriges støtste aviser, Svenska
Dagbladet, har skrever en artikkelserie
om cochleaimplantat. Avisen har en døv
journalistpraktikant, Nicklar Martinsson
(25 år). Til avisen forteller han hvorfor
han har skrevet artiklene:
- Bildet av Cl i media er lite nyansert.
Det blir fremstilt som en ulykke å være
døv, mens en påstår at Cl gjør døve hø
rende - slik er det jo ikke. (www.svd.se)

HRF i Sverige
Horselskadades Riksforbund sier i en
prinsipputtalelse om tospråklighet for
døve og tunghørte barn:

- Det er barnas rett til tospråklighet
som er grunnleggende, ikke foreldrenes
rett til å velge. Retten til kommunika
sjon på egne premisser.
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Nordisk perspektiv

Individualisme kontra
I{ollektivisme

Av journalist Tomas Lagergren, reporter D6vas Tidning, Sverige

«DØVE KAN!» - har vært vårt slagord gjennom årene. Mange ganger er det riktig - spesielt når
vi ser aksepten vi har fått for tegnspråk i Sverige. Slagordet betyr mye også i dag. Vi har en egen
kultur med sterkt samhold.

Kollektivismen står sterkere enn indi
vidualismen. Det bærer i seg et varmt
vennskap, men også ar en person som
velger å gå sine egne veier kan ha vanske
lig for å bli akseptert av de andre. Den
kollektivismen som vi ofte snakker om
her i døvsverige er ikke alltid så bra som
vi liker å rro.

Uansett hvor sterk man er kan man bli
hindret av janteloven som finne~ i døve
miljøet. Det finnes selvsagt de som ikke
bryr seg om hva folk sier og lykkes. Hvis
man lykkes så opplever en mange skul
derklapp fra de andre. Hvis man ikke .
lykkes kan man iblant høre nedlatende
kommentarer: «Hva sa jeg!»
Døve kan - men like sikkert sier den
samme personen: «men hørende får til
mye, men ikke døve». Jeg oppfatter det
som om vi legger oss ned og lar oss bli
overkjørt av de hørende.
Jeg blir dårlig av å se på dette. Hvordan
skal vi klare å utvikle vårt miljø når slikt
får skje?

Vanskelig å nå mål
uten hjelp
Når en døv velger sin egen vei - for
eksempel for å studere til noe unikt, noe
ingen tidligere har gjort, kan holdningen
til personen plutselug skifte og den døve
som vil bli noe opplever ikke lenger noen
støtte. Det kan bli ensomt og tungt når
man tar fatt på veien mot målet - risiko
en er stor for at han eller hun gir opp for

presset. Utfordringene kan bli for store.
Da hjelper heller ikke FN-konvensjoner,
som sier at døve har rett til det og det.

Vi Bytter fokus fra døvsverige og ser på et
eksempel utenfor: Det svenske fotbal
landslaget. Se på det som et lite samfunn.
Det svenske fotballandslaget har lenge
dyrket frem kollektivet. Laget har ikke
hatt mange dyktige individuelle spillere
som har utmerket seg i internasjonal
fotballhistorie. Istedet har svensk fotball
hevdet seg ved at hele laget har jobbet
hardt for hverandre. På den måten klarte
Sverige å ta sølv i VM 1958 og bronse i
VM 1994.
Men laget har alltid hatt noen spillere i
starteIveren som har stukket seg ut, tek
niske spillere som ikke alltid fulgte lagets
mønster. 1958 var det Lennart «Nacka»
Skoglund, 1994 Thomas Brolin. I dag
har vi Zlatan Ibrahimovic - en verdens
berømt angrepsspiller med individuelle
ferdigheter som ingen andre spillere på
landslaget har. Iblant blusser det opp
en debatt om Zlatan skal være med på
landslaget eller ikke. Sist på grunn av at
Zlatan ikke har skåret mål på landslaget
siden 2005. Men samtidig vinner Sverige
kampene han spiller.
Laget har lært seg å ta vare på hverandres
styrke og funnet nye veier for videreut
vikling. Da kan man klare store bragder.
Zlatan kan ikke vinne VM alene - på
samme måte som Sverige ikke kan vinne
VM uten Zlatan.

For dere som ikke er så innvidd i sports
verden prøver jeg å få frem:
Det døvesamfunnet vinner på å la
den enkelte få velge hva han/hun vil
gjøre er at de har med seg noe tilbake
til samfunnet igjen etterpå - på den
måten skaper man en utvikling i hele
samfunnet.

Ikke begrens retten
til egne valg
Dette vil jeg se i vårt døvemiljø; la de
som vil gjør noe nytt få mulighet til det!
Man må aldri begrense den enkeltes rett
til selv å bestemme. Gjør man det, så
kommer de ikke til å dele sine erfaringer
og kunnskaper med oss, kompetanse
som utgjør forskjellen på om vi oppnår
fremgang. Før 1981 var det for den sven
ske døveorganisasjonen Lars Kruth som
utgjorde forskjellen. Han så verdien i
tegnspråk og våget å satse alt, uten tanke
på å gi opp. Mange andre sluttet opp om
kampen. Et norsk eksempel er kanskje
NDFs generalsekretær Paal Richard
Peterson, som er utdannet statsviter. Han
er viktig, men det er også viktig for ham
å føle at han har medlemmene bak seg
for å kunne gjøre jobben sin. Man kan
ikke ha ett lag med bare venstrebekker.
Man må også ha folk med andre talenter.
Samfunnet trenger mangfoldighet, og
spesielt i døvesamfunnet trenger videt!

«Til! slut vill jag onska er, mina norska
lasare: God Jul och Gott Nytt År!»
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@!JverSlkt over atrall!fementefJillen 2001
OCYøves oU'eni!Jheter

ØSTENFJELSKE DISTRIKT

Oslo
• Mandag l7.desember: Barnehagegudsrjeneste kUO.OO i

Oslo døvekirke
• Tirsdag lS.desember: Sk<;>legudstjeneste kUO.OO for ung

domstrinnet i Oslo døvekil'ke
• Tirsdag lS.d~sem~e~:ISkolegudstjenestekU2.00 for barne-

trinnene i Oslo døvek1r1<:e .
• Julaften 24.dese~b.er: Julaftepgtl.dstjepeste på

St.Hanshjerrimet kLi Loa
• Julaften 24.dese1p-ber: Familiegudstjeneste i OslQdøvekirke

kl.15.00 .
• Julaften 24.desember: Julaften'gudstjeneste på CSSkl.16.30
• l.juledag 25.desember: Høytidsgudstjeneste kl.ll.OO i Oslo

døvekirke
• Lørdag 29.desember: Julefest for familier med barn kL17.00

i Oslo døvekirke
• Fredag 4.januar: Julefest for voksne kLlS.OO i Oslo døve

kirke

Vestfold
• Torsdag l3.desember: Barnehagegudstjenesre for Aulerød

barnehage, Sem kLlO.OO
• Torsdag 20.desember: Skolegudstjeneste i Holmestrand

kirke kl.16.00
• Fredag 2S.desember: Julefest med gudstjeneste kl.16.00 i

Vestfold Døvesenter

Telemark
• Fredag 2l.desember: Skolegudstjeneste kJ.09.30 på Myrene

skole i Porsgrunn

Hedmark
• Torsdag 20.desember: Gudstjeneste i Storhamar Kirke,

Hamar kl.16.00

Buskerud
• Lørdag 5.januar: Julefest med gudstjeneste kJ.ll.OO på

Evjens Minde, Ål.

Alle som ellers er alene julaften ønskes velkommen ril Oslo
døvekirke for å feire jul. Arrangementet starter med gudstje
neste kL15.00. Så blir det middag kl.16.30.

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT

Stavanger
• Tirsdag IS.desember: Skolegudstjeneste for elevene og barna

ved Auglend skole og barnehage
• Julaften 24.desember: Julaftengudstjeneste kl.15.00 i Sta

vanger døvekirke

VESTENFJELSKE DISTRIKT

Bergen
• Tirsdag lS.desember: Samling for Pinnelien barnehage

kl.10.00 i Bergen døvekirke
• Tirsdag lS.desember: Skolegudstjeneste for elevene ved

Hunstad skole kl.12.30 i Bergen døvekirke.
• Julaften 24.desernber: Andakt på Konows senter kl.11.30
• Julaften 24.desember: Julaftengudstjeneste kl.15.00 i Bergen

døvekirke
• l.juledag 25.desember: Åpen kirke med andakt og sosialt

samvær kl.13.00 i Bergen døvekirke
• Søndag 6.desember: Julefest i samarbeid med Bergen døve

senter

Møre
• Juleaften 24.desember: Familiegudstjeneste kl14 i V01scia

len kirke, Ålesund. Volsdalen barnekor deltar.
• Lørdag 5.januar: Julefest i Volsdalen menighetshus kl.15

19, Ålesund. Middag, samling i kirken, tombola og annet
program. Påmelding: ta kontakt med døveprest.

NORDENFJELSKE DISTRIKT

Trondheim
• Torsdag 20.desember: Andakt på Havsteinekra helse- og

velferdssenter
• Julaften 24.desember: Familiegudstjeneste kl.15.00 i Trond

heim døvekirke
• Lørdag 29.desember: Julefest i samarbeid med Trondheim

Døveforening

Levanger
• Søndag 30.desember: Gudstjeneste i Bamberg kirke

Tromsø
• Søndag 16. desember: Julegudstjeneste. NRK-TV - Opptak

i Tromsø døvekirke
• Julaften 24.desember: Gudstjeneste kl.l6.l5.
• Søndag 6.januar: Julefest i Tromsø døvekirke kL16.00. Vi

får besøk av biskopen i Nord-Hålogaland.

@ tzlle§§ minner vi om

TV-guds!Jeneste 2Juleda§
2{[desember kl Il OG. @ dr

kommer denjia uomsø døvekirke.



Den 7. Europeiske kongress om

psykisk helse
Av Mariane Sandholdt og Halvor Nordeng

Kongressen ble arrangert av ESMHO (den europeiske foreningen for psykisk helse og døvhet)
Il. -14. sept. i Haarlem. Kongressens motto var: Vi forener kreftene. Til dette var det laget et
tegn: hold hendene som i vår A i tohåndsalfabetet. Beveg hendene kraftfullt fremover i en bue.

Mange prosjekter i Europa
Det var omkring 400 deltakere på kon
gressen. Det var flere enn før. Det henger
sammen med at mange europeiske land
nå har fått tegnspråkbaserte tjenester for
døve med psykiske vansker. Først kom
tjenestene for de voksne. Nå har det blitt
tilbud også til døve barn og deres fami
lier. Best står det til i Nord- og Vest-Eu
ropa. Sydover står det dårlig til, slik som
for eksempel i Spania. I Afrika er det
vanskelig å være døv. Vi snakket med en
døv akademiker fra Rwanda. Han kunne
fortelle om store vansker med mobbing
og arbeidsløshet.

Den forrige presidenten for ESMHD,
Alex Karacostas, Frankrike, fortalte at
det er mange prosjekter på gang i Euro
pa, blant annet utvikling av retningslin
jer for behandling av døve med psykiske
vansker. Global utveksling er frukrbart
og skaper solidariret. Utviklingen av
disse tjenester har ofte vært en kamp med
uinteresserte eller negative autoriteter.
Tjenestene i Frankrike startet ikke før i
1996 med tre fagpersoner.

Han påpekte at Cl gir varierende resulta
ter og må vurderes. Hørselsundersøkelser
av nyfødte er usikre. Han påpekte den
positive betydning av samarbeidet mel
lom brukere, foreldre og fagfolk. Gjen
nom visuell kommunikasjon oppdager
vi hvor mangeartet den menneskelige
erfaring er, sa blant annet Karacostas.

Mange norske innlegg
Det var mange innlegg fra norske på
kongressen, både fra CSS og fra Aker
universitetssykehus (Gaustad). Dette
viser at det er vekst og utvikling i tjenes
tene til døve med psykiske vansker her i
landet. Vi kan bare nevne noen innlegg.

Psykologspesialist Beate 0hre holdt et
hovedforedrag i plenum om det nye
Nasjonale senteret for hørsel og psykisk
helse på Aker. Sosial- og Helsedeparte
mentet gjorde vedtak om dette i 2004.
Vedtaket kom etter at engasjerte fagper
soner, foreldre til døve barn og NDF og
andre gjennom lang tid hadde doku
mentert for helsemyndighetene behovet
for spesialiserte tjenester til døve og
tunghørte, med særlig vekt på tegnspråk
og andre kommunikasjonsmetoder. 0hre
fortalte at det i Norge er spesielle hensyn
å ta fordi det er et langstrakt land og tynt
befolket. Hun sa blant annet:
- Vi vet at tjenestene blir mindre brukt
hvis man bor langt fra dem. Vi har gjort
overslag over hvor pasientene kan bo,
og hvor mange de kan være. Det nye
nasjonale senteret får to team, et for døve
og tunghørte barn, ungdommer og deres
familier, og et team for voksne. Senteret
vil gi spesialiserte tjenester til hele landet,
og vil i tillegg fungere som regionalt
tilbud for Helse Sør 0st. I de øvrige
helseregioner skal det bygges opp egne
team. Senteret vil også ha en forsknings
og utviklingsavdeling. Det er mye som

gjenstår på feltet hørselshemming og
psykisk helse.

Berit Sjøvik Engh og Mariane Sandholdt
fra Aker universitetssykehus fortalte om
driften aven gruppe, kalt « Et bedre liv».
Gruppen er en pedagogisk læringsgrup
pe. Opplegget de bruker er laget av Rolf
W.Gråwe og Bente Espeland.
- Formålet med gruppen har vært å gi
opplæring i sosiale ferdigheter, det å kun
ne mestre sitt liv med hensyn til sosiale
relasjoner, venner, fritid, sykdom og rus.
Metoden som brukes er samtale om tema
og rollespill. Erfaringen så langt har vært
positive. Vi ser at denne pasientgruppen
har bruk for lang tids opplæring, for å
kunne tilegne seg mye ferdigheter eller
jobbe for ikke å miste ferdigheter de alle
rede har fra før. Det at gruppedeltakerne
har følt seg vel og funnet seg til rette i
gruppen har vært viktig. Gruppen har
vært lagt utenfor poliklinikken, i samar
beide med frivillighetssentralen for døve.
Det har vist seg å være positivt, grup
pedeltakerne har blitt kjent med andre
deler av «døveverdell», sa blant annet de
to norske foreleserne.

Fra Signo kom det flere presentasjoner.
Erik Lundqvist og Maj Volden fra CSS
tok utgangspunkt i Lov om pasientret
tigheter. Der står det at informasjon om
diagnose og informasjon om behandling
skal gis til pasientene på en måte som
er tilpasset pasientene. For døve vil det
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Den 7. Europeiske kongress om psykiskhelse

Berit Sjøvik Engh, Brit Rydland og Halvor Nordeng slapper av i en pause på kongressen.

si, på tegnspråk. Det er laget en DVD,
som inneholder informasjon om angst,
depresjon, psykose og personlighetsfor
styrrelser og bruk av tolk i psykoterapi.
DVD'en heter: "Trist og redd, glad og
modig.» Den kan brukes i forskjellige
sam menhenger.

Cl og barnas identitet
Cocleaimplantat fikk noe oppmerksom
het, men ikke så mye som på døvelærer
kongressen i Maastricht. Fra Sverige fikk
vi høre at mellom 90 og 95 % av døve
barn nå får Cl, i tidlig alder, på det ene
eller begge ørene. Tale vil bli deres første
språk, og de vil gå integrert på skolen.
Hvordan vil det gå for disse barna, vil de
få identitet som døve, tunghørte eller hø
rende? Hva blir deres situasjon i forhold
til kamerater, særlig fra pubertetsalder. I
Sverige har man gode erfaringer etter 20
år med svensk tegnspråk, kombinert med
skrevet svensk. Resultatene viser god
kognitiv og kommunikativ utvikling for
mange døve barn.

Fra Nederland fikk vi høre om resultater
fra Cl. De fleste Cl-brukerne blir i stand
til å oppfatte tale og bruke telefonen når
det er stille. Barna blir flinkere til å prate,
men man må se mer på deres sosiale og
emosjonelle utvikling.
Av andre personer/ foredrag fra Neder
land var Linke Doornkate som er psyko
terapeut, psykolog(hørende) og Jeantine
Janse som er kognitivatferdsterapeut
(døv) de hadde begge lang erfaring med
å jobbe med døve klienter. De holdt et
foredrag om forskjellige behandlings
teknikker som de brukte. De hadde
oversatt en del til tegnspråk. Det var en
liten smakebit vi fikk presentert da disse
workshopene bare var på 20 minutter.
Begge to arrangerer kurs for folk som
jobber innenfor feltet mental helse og
døvhet.

En annen foredragsholder pekte på at
ny teknologi og ideologi raskt forandrer
livene til døve og tunghørte barn og
ungdommer. Cl og digitale høreappa
rater og integrert undervisning bringer
dem nærmere den hørende verden. Døve
ungdommer i døveskolene er stolt av
hvem de er, av sitt tegnspråk og av sin
kultur. Cl vil ikke kurere døvheten.
Uten fungerende Cl, er de døve, uten
tilgang til tegnspråk. I det virkelige livet

er det tilhørighet, sosial deltakelse og
positiv identitet som er det viktige, ikke
hørselsstatus. Vi må bygge ned barrierene
mellom de forskjellige utdanningstilbu
dene og de forskjellige gruppene, slik at
unge mennesker med forskjellig grader av
hørselstap kan få kontakt med kamerater
og finne veien i begge verdener.

Rettspsykiatri
Til slutt et viktig tema for døve og
samfunnet. Det er rettspsykiatri eller
rettspsykologi. Det betyr hva som skjer
når døve kommer i konflikt med loven.
Det skal være likhet for loven og trygg
saksbehandling, både for den døve og
for samfunnet. Dessverre er det et stykke
frem dit. Dette viktige spørsmålet ble tatt
opp i en såkalt førkonferanse. Den nye
presidenten i ESMHD, Ines Sleebom,
har bred erfaring fra mange områder,
også 20 års erfaring fra rettspsykiatri.
Når døve kommer i fengsel, opplever de
å bli isolert mer enn hørende, og ofte
glemt. Fengselspersonell kan være av
visende når det kommer fremmede fag
personer. Den døve fangen derimot blir
glad over å få besøk aven tegnspråklig
fagperson, og vil i motsetning til mange
hørende fanger gjerne kommunisere. Her
er noen erfaringer: De aller fleste døve
fanger har dårlige kommunikasjonsevner
og språk. Også ute i samfunnet har den
døve innsatte vært isolert og uten arbeid.
Personen har ikke fått utviklet normale
sosiale normer og verdier. Han mangler
emosjonelle og sosiale ferdigheter. Det
dreier seg altså ikke om noen gjennom-

snitrlig døv. De kriminelle handlinger
dreier seg om seksuelt misbruk, voldtekt,
vold, drap, ofte rusbruk kombinert med
dette. I dag blir ofte arbeidet og utred
ningen av disse personene gjort av men
nesker som ikke kan tegnspråk, og ikke
er kjent med døve med tilleggsvansker.
For å få fagfolk som kan arbeide på en
fullgod måte med disse vanskelige spørs
målene, er det nødvendig å kjenne alle
aspekter av døvhet, å kunne tegnspråk og
andre kommunikasjonsmetoder. En må
kjenne døves sosiale situasjon, og særlig
situasjonen til de som lever i utkanten
både av det døve og det hørende samfun
net. En må være trenet i rettspsykiatri og
risikovurderinger. En må ha god støtte
av den generelle rettspsykiatrien. Forut
for det formelle intervju, bør det være
en generell vurdering av personen for å
se på funksjonsnivået. Så bør personen
få lov til å fortelle om handlingen i sine
egne ord og hvorfor det skjedde. De
norske deltakerne kunne fortelle om
den tragiske historien til Fritz Moen.
Fra andre land ble det dessverre fortalt
historier som kunne likne. For å få slutt
på denne rettsusikkerheten, må det satses
på å få frem sakkyndige og andre fagfolk
som kan gjøre disse undersøkelsene på
en ordentlig måte. Det bør også skoleres
tegnspråktolker innen psykiatrisk og
juridisk terminologi, slik at de kan tolke i
en rettssak på en forsvarlig måte.
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SPORT

I{omm.entarer til futsalm.esterskapet
Resultatene fra VM i futsal i Sofia er kjent for de fleste. Her kommer noen betraktninger om
hvorfor det gikk som det gikk, og hvilke planer kvinnelandslaget har for fremtiden. I neste blad
kommer vi tilbake til herrelandslaget. Futsal er altså innefotball. Lagene spiller på håndball
baner med 5 spillere på banen samtidig, og så bytter lagene ut og inn spillere fritt, på samme
måte som i håndball.

Kvinnelaget
Kvinnelaget tok en imponerende 4. plass
i verdensmesterskapet og var bare noen
få minutter og litt flaks fra å ta bronse
medaljene i kampen mot England som
endte 3 - 3, og norsk tap i straffespark
konkurransen.

Pablo Alfredo Nicotra, trener
Vi møtte Italia i kvartfinalen. En kamp
jeg sent kommer til og glemme! Vi hadde
sett dem spille, vi viste de hadde to - tre
spillere av bra kvalitet. Men vi var fast
bestemt på at dette var vår sjanse til å nå
vår målsetning om å komme til semifi
nalen. Vi satte oss i respekt med en gang,
lot ikke Italia få komme nær vårt mål i
det hele tatt. Spillerne holdt seg samlet
i presset på ballfører, slik vi hadde blitt
enige om. Italia fikk ikke til noen ting

og vi fikk spillet dit vi selv ønsket det,
tøffe og målbeviste var vi. Unni prøvde
seg etter skaden sin, og det ga resulta-
ter for vårt kontringsspill, våre spillere
fulgte opp og vi fikk putta to fine mål.
Italia var helt desperate og drev med mye
krangling med dommerne /sekretariatet
og folk på tribunen! Heldigvis red vi av
stormangrepet Italia satte inn etterpå,
og vi greide og kontre inn et fantastisk
mål av Tone Rørstad, 3 - O, og fra da
av hadde vi stor tro på at dette skulle gå
vår vei. Og det gjorde det til gangs, hele
6-0 ble det til slutt, helt fantastisk spill
av alle.

Så ble det regjerende EM-mester Russ
land i semifinalen, ikke noen lett mot
stander, det viste vi jo! Vi trodde vi var
forberett på hva som kom, men tok feil.
Vi var høyt oppe etter den gode kampen
mot Italia dagen før, og fikk et kraftig
bevis på at spillere, som ikke spiller for
laget og den taktikken som treneren har
lagt opp, blir straffet hardt og nådeløst.
Vi greide ikke holde laget samlet, fikk
ikke i gang vårt eget spill med å gjøre
hverandre gode og hjelpe til både of
fensivt og defensivt, ikke minst hjelpe
Gry som keeper. I en slik kamp kommer
den ungdommelige uerfarenheten fram
så alt for tydelig. Jeg prøver så godt jeg
kan å motivere dem, til holde innsatsen
og viljen til å ta ut det beste. Jeg må bare
innse at det greide jeg ikke. Tone Rørstad
som hadde vært vår frontspiller hittil,
følte seg sliten - og med henne forsvant
den vante, sprudlende farten. Da var det
ingen andre som kunne stige fram og dra
laget i riktig retning, dessverre! Vi tapte
hele 7-2. Vi tok oss litt inn på slutten og

det beviser at laget har muligheter for
utvikling.

Siste spilledag, bronsefinale mot selv-
este England. Jeg sa at dette skulle bli
vår dag, hvis vi greide å spille vårt spill
og ikke bare diltet etter England! Det
skulle vise seg at vår eminente spil-
lere fra Stavanger, Katrine Grindheim
Søyland, endelig skulle få vist litt av
det hun kan på det beste! Dette skulle
være hennes dag. Hun mottar en lang
ball med ryggen til keeper, vender seg
om og setter ballen i mål! Utrolig vi har
fått den starten vi bare kan drømme om,
men stunden varte ikke veldig lenge, vi
slipper England til helt unødvendig og
de benytter seg av vår manglende rutine
og kommunikasjonsproblemer i forsva
ret, og setter ballen i mål. Men vi gir oss
ikke, vi har satt oss i respekt. England
sliter med tempoet vårt, og Katrine greier
igjen og komme seg løs helt nede ved
venstre hjørneflagg, smeller til ballen så
den suser rett over hode på keeperen til
England. På nytt blir publikum og vi på
benken helt i ekstase! Kan dette virkelig
gå an? Kampen bølger fram og tilbake,
mye spenning og fysiske dueller utpå
banen, og plutselig så skjer det igjen! Vi
lar dem komme igjennom midt foran
vårt mål, alle står og lurer på hvem som
skal gå på - ingen gjør det og da måtte
det jo bli engelsk skåring, dessverre! Vi
tar en «time out» og prøver og finne oss
selv. Ikke lenge etterpå løper Beate rett
ut fra benken og smeller inn 3 - 2 på et
fantastisk ball på halvvolley fra venstre
side og rett i mål! Ja hva skal stoppe oss
nå tenkte jeg, kampen ebbet ut sakre,
men ikke fort nok ut. Rett før slutt får
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de et billig straffe, ballen blit sparket opp
i hånden på en spiller! Ball søker hånd,
ikke hånd søker ball. England greier
og skåre på straffesparket og med 3 - 3
er kampen over. Vi tror alle at det skal
spilles 2 x 5 minutters ekstraomganger.
I stedet blir det direkte straffesparkkon
kurranse, og det var England veldig glade
for, de begynte og bli veldig slitne på
slutten. England vinner på straffer, helt
ufortjent. De er så klar over det, at de
alle gråter av glede, og forteller hverandre
hvor heldige de var i dag! Mens vi tørker
tårer for denne utrolige prestasjonen og
for hvor nære vi faktisk var og skape en
liten bombe i VM.

Unni Helland, spillende
leder:
Landslagets fremtid: vi hadde med flere
debutanter til VM. Vi hadde mesterska-

VMIFUTSAL

pets laveste gjennomsnittsalder på 19 år.
På grunn av skader og annet hadde vi til
noen kamper bare 7 - 8 spillere, og en
keeper som var vårt 5. valg.

Vi hadde heller ikke et like godt støtteap
parat som for eksempel England. Hvis
alle spillerne, pluss flere av de som meldte
forfall, pluss nye spillere, trener godt og
vi får orden på økonomi fremover kan
vi skaffe medaljer i fremtidige mester
skap! Men det er veldig viktig at spillerne
skjønner at det å delta på samlinger og
mesterskap, ikke er en ren sosialtur eller
venninnetur. Det er også viktig at spil
lerne er med i vanlig seriespill hjemme
og trener minst 4 ganger i uka. Jeg håper
at Sissel Halle, Lene Røyseth, Hanne
Kristiansen og Cecilie Gudmundsen
gjør comeback! De to neste mesterskap
er nemlig utendørs og vi trenger alle de

spillere vi kan få for å ha konkurranse
om plassene på laget.

Vi har 3 - 4 nye spillere på blokken som
vi har forventninger til, blant annet to
15-åringer og en 18 åring. Ingen av de
tre har deltatt i døvemesterskap, kun på
landslagssamling for å vise seg frem.

Jeg tviler på om vi deltar i fotball VM
(utendørs) i Hellas i 2008. Jeg har
inntrykk av at spillerne føler de ikke kan
bruke så mye penger hvert år og heller vil
satse på samlinger med treningskamper
mot hørende lag, samt deltakelse i Skan
dinavia Cup. Deaflympics i Taipei 2009
blir kanskje det neste store målet vårt.
Det kan være greit å ha 1,5 år på å bygge
opp laget til det mesterskapet.

Internasjonalt kvinneseminar
Av lna Desiree Røine

Fra venstre: Ina D. Røine, Isabella Malaurie, Irene Korstad,
Tiffany Granfors og Siv Fosshaug.

Ina Desiree Røine og Irene KOI'stad del
tok på et internasjonalt lederseminar for
kvinner 9. - Il. november i idyllske Pas
sung, som ligger cirka 1.5 times kjøring
fra Zurich. Det var samlet 27 kvinner
fra 13 land. Siv Fosshaug, styremedlem
fra ICSD og Therese Rollven, prosjekt
leder hos SDI organiserte arrangementet
i samarbeid med EDSO og ICSD, som
medførte to celebre besøk av Tiffany
Granfors som jobber fulltid i ICSD og
IsabelIe Malaurie som er president for
EDSO.
Seminaret ble åpnet av Therese Rollven
som presenterte sitt toårige prosjekt som
nylig er avsluttet. Prosjektet handler om
likestilling i SDI.

Lørdag var vi tidlig på plass, da var det
Tiffany som presenterte ICSDs historie
fra første deaflympics som het «World
Silent Garnes» i Paris i 1924 og frem til
nå. Det som var interessant med fore
lesningen var hennes samarbeid med
mektige IOC og hvor viktig det er å ha
nettverk og kontakter rundt omkring.
Hun fortalte også om ICSDs fremtid og
idrettsreformen de holder på å gjen
nomføre. Senere på dagen var det tid for

norskfødte Siv Fosshaug
som foreleste om Empo
werment som hun har
skrevet en avhandling
om. Empowerment vil si
«autorisasjon» og under
hennes forelesning var det
en del gruppediskusjoner
og aktiviteter. Gruppe
diskusjonene handlet om
integrering og det ble til
tider høyt engasjement
blant deltakerne. Neste
foreleser var sveitseren
Katja Tissi som har flere
deaflympiske medaljer i

alpint. Hennes tema var «Hvordan kan
man bli bedre leder?» Hennes firetimers
økt var intenst og spennende, full av
diskusjoner og aktiviteter. Kvelden ble
avsluttet med en kort forelesning av
Isabelle Malaurie om EDSOs historie,
arbeid og visjon.
Søndag var det evaluering og oppsumme
ring. Vi fikk masse spennende inntrykk
fra helga og skapte gode bekjentskaper
med døve fra andre land. Spesielt nyttig
for Ina som er fersk i dette gamet. Når
inntrykkene har sunket inn vil vi prøve

å formidle det videre til døveidretten i
Norge, prøve å skape større engasjement
i idrettslagene og få flere kvinner aktive i
ulike verv, Sammen må vi heve nivået på
døveidretten i Norge!

ICSD = Verdensforbundet for døveidrett
SDI = Sveriges Dovas Idrottsforbund
EDSO =
Det europeiske døveidrettsforbundet
IOC=
Den internasjonale olympiske komite
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Ømker alle en ~iktig" c90ddul
o!f et c90dt dKpUdr;ra:

6~ Conrad Svendsen
~!/ Senter

Tlf. 23 16 75 00 Tekst tlf. 23 16 75 01
e-post: css@signo.no
www.conradsvendsen.no

Møller kompetansesenter
Statlig spesialpedagogisk støttesystem'

Til nye og gamle kunder av vår
nettbutikk på www.mamut.net/moller

God jul og godt nytt år fraI
~,
~

~

•

Bestill Juleprogrammer Tegnspråk her:7. "
post@dovesmedia.no

DØVES Telefon: 32 08 10 10 - Teksttelefon: 32 08 19 75
MEDIA www.dovesmedia.no

Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79 - 5018 Bergen
Telefaks 55 31 11 88
post@bgds.no - www.bgds.no

Natta lyser sitt mørker
av Jon Fosse. Premiere
i februar 2008 med påfølgende Norgesturne
www.teatermanu.no
tlf: 23 40 74 00 - ttlf: 23 40 74 15 - fax: 23 40 74 10

~~ ASVO Bergen AS

www.asvobergen.no
Telefon: 55 33 40 40
Telefaks: 55 33 40 45
Mob: 922 59 274

I.'/Vi har dessverre ikke tolkestillingen besattV idag, men kjøper tjenesten fra Troms.
Se ledig stilling - Tolk for Hørselshemmede og
Døvblinde i Finnmark, www.nav.no
Kontaktperson Eva Johansen 909 38 356
e-post: eva.johansen@nav.no

Med de beste ønsker for julen og et riktig godt nytt år, ønsker vi å benytte
anledningen til å takke alle våre annonsører for støtten i 2007.

NAVarbeidsrådgivning hørsel Midt-Norge
Knut Loe Dønnessen, rådgiver
mail: knut.loe.donnessen@nav.no

Ønsker alle god jul og et riktig godt nytt år
, / og ser frem til et fortsatt interessant

samarbeid!

Fra 2008 innfører vi også støttemedlemskap for bedrifter, institusjoner og
organisasjoner. Se www.deafnet.no

Trondheim Døveforening

trondheim.df@online.no
www.trondheimdf.no

•NORGES
DØVEFORBUND
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Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og
Trygde-etaten) har ca. 12.000 ansatte over hele
lander. Vi skal i størst mulig grad gjenspeile
mangfoldet i befolkningen. Derfor er det et
personal-politisk mål å oppnå en balansert
alders- og kjønns-sammensetting, og rekruttere
Aere personer med redusert funksjonsevne og
personer med innvandrerbakgrunn.

Som et ressurs- og kompetansesenter forvalter.
NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark det statltge
ansvar jOr jOrmidling av tekniske hjelpemidler, i en
nasjonal styringslinje jOr spesialenheter i NAVAr
beids- og Velftrdsetaten. NAV Hjelpemiddelsentral
Hedmark er et ressurs- og kompetansesenter på an
drelinjenivå, og har et overordnet og koordinerende
ansvar jOr jOrmidling av tekniske hjelpemidler til
funksjonshemmede ved utredning, kurs og rådgiv
ning, samt tolketjeneste jOr døve og døvblinde

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) besrår
av den statlige Arbeids- og velferdseraren og
sosialtjenesten i kommunene.
Våre mål er å:
• få Aere i arbeid og akriviret og færre på stønad
• gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse

forvaltningen til brukernes behov
• få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferds

forvaltning
Innen 2010 skal alle innbyggere ha tilgang ril et

AV-kontor. Dette er en av de største forvalt
ningsreformene i nyere rid.

Attester og vitnemål tas med ved evt.
innkalling til intervju. Innsendte
papirer returneres ikke. Vi gjør opp
merksom på at CV benyttes i utvidet
søkerliste.

Søknadsfrist: 7.desember 2007

Referansenr: 4704-2007- 07

Nærmere opplysninger:
Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Petter Korslund tlf 62023300 / 907
44986

Søknad med CV sendes:
NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark
v/Petter Korslund
Kirkeveien 74
2418 Elverum

Lønn:
Stillingen er plassert i stillingskode
1434 Rådgiver.

Vi tilbyr:
• Selvstendige arbeidsoppgaver med
mulighet for personlig utvikling
• Fleksibel arbeidstid og et godt og inspi
rerende arbeidsmiljø i trivelige lokaler
• Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Fra lønnen trekkes 2% innskudd

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vektlegges. Søkere må
være reflekterte og bevisste på sin egen
rolle som tolk, utvise faglig interesse,
være opptatt av faglig utvikling, sam
arbeidsvillig og ansvarsbevisst. Evne til
teamarbeid er en viktig forutsetning.
Det er nødvendig med førerkort klasse B.

Kvalifikasjonskrav
• Offentlig godkjenning som tolk for
døve/døvblitte/sterkt tunghørte
• Erfaring fra tolking til døve/døvblitte/
sterkt tunghørte og døvblinde

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark
har ledig 100% vikariat for snarlig
tiltredelse og frem til 01.06.08:

Tolk for hørselshemmede og
døvblinde

1/I
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å Trådløst varslingssystem
& for hørselshemmede
~

Lynx™ MiniVib.
den enkle løsningen

• Liten og diskret
• Mottar varsling fra 4 ulike kilder
• Både vibrator og lyssymboler
• Sikkerhet 24 timer i døgnet
• Tåler vann og er robust
• Enkel i bruk
• Lades hven 4. døgn
• Er kompatibelt med DanAlen

produkter

Lynx™ Tactum.
den optimale løsningen

-.,...- -

fIJ)'( .- ~>
, .

• Mottar varsling fra inntil 7 ulike kilder
• Inntil 100 m rekkevidde
• Både vibrator og lyssymboler
• Kan skreddersys til den enkeltes behov

på arbeidsplassen og hjemme
• Varsler både individuelt og felles
• Tåler vannsprut og er robust
• Enkel i bruk
• Er kompatibelt med DanAlen

produkter
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