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Forsiden:
Ved NDFs landsmøte i Molde ble Lorems ess, Ålesund og Andreas
Kallevik, Haugesund tildelt NDFs hedersmedalje for sitt store arbeid
for døve. Andreas Kallevik døde tidligere i år og det var kona Berit som
mottok hans hedersbevisning.
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Etter landsmøtet
NDF har gjennomført et vellykket landsmøte i Molde. Igjen har representanter for landets døve
vist at det bor mye sunt vett og engasjement hos våre tillitsvalgte. Vi har plukket tre av sakene
både for å vise spennvidden i sakene og for å vise at de sakene som diskuteres på landsmøtet
angår hverdagen for den enkelte døve.

Antall tolkeregioner reduse
res fra dagens 9 til 3...

En sak rok opp flere spørsmål rundt rolketjenesten. Døve er
dessverre vant med at rolketjenesten ofre svarer: «Dessverre vi
klarer ikke å skaffe tolk til deg». Løsningen kan ikke bare være
å ansette flere tolker, men også å se på selve organiseringen av
tjenesten. I forslaget som kom opp på landsmøte og som DF
vil arbeide videre med foreslås det blant annet at antall tolkere
gioner reduseres fra dagens 9 til 3.

I dag siuer det en til tre formidlere på hver av de 9 tolkefor
midlingskontorene. Ved å redusere til bare 3 kontorer kan flere
stillinger brukes til aktiv tolking. Det
vil kanskje også bli en mer fleksibel
bruk av tolkene over dagens tolke
regIOner.

Døve opplever ofte at hvis en region
ikke finner ledig tolk blir det ikke satset
på å finne tolk fra en annen region.

Derfor opplever mange det som om tolkeformidlerne ikke gjør
nok for å løse oppgavene. Danmark har det samme antall døve
som orge, og danskene klarer seg med 3 formidlingskontorer.
Forslaget som ble enstemmig vedtatt på landsmøtet går også
inn for at det blir opprettet flere faste rolkesrillinger.

Helse og sosialdepartementer lovet i fjor høst en helhetlig
gjennomgang av hele tolketjenesten for døve og døvblinde. Det
haster med å komme i gang med arbeidet.

Et annet forslag tok opp forslaget om å arbeide for en egen
ombudsmannsordning for døve. Døve føler seg noen ganger
urettferdig behandlet i samfunnet. Forslaget pekte blant an
net på usikkerheten rundt døves rettSsikkerhet. Når forslaget
ikke fikk flertall skyldes det at det finnes et likestillings- og
diskrimineringsombud. Hørselshemmedes Landsforbund er

Helge Herland
redaktør

endatil representert i brukerrådet. Kontoret skal også opptre
som vaktbikkje for døves rettigheter. Døve bør bli flinkere ril å
utnytte den komperansen og de ressursene som allerede finnes
i samfunnet. Gjerne ved at NDF bistår den enkelte døve ved
aktuelle saker.

Storringet skal etter planen vedta en egen antidiskriminerings
lov i høst, og med loven i hånden blir det lettere å angripe
urettferdighet som rammer døve. Vi har i mange år hatt en ar
beidsmiljølov som forbyr diskriminering av funksjonshemmede

i arbeidslivet, men den er sjelden
blitt brukt i retten.

Nå kjører blindeforbundet en sak
som skal opp for Høyesterett. Det
gjelder en blind lærer som mener seg
forbigått i arbeidslivet. På samme
måre kan NDF kjøre prinsippsaker

sammen med døve som føler seg diskriminert, med støtte fra
kontoret for likestillings- og disktimineringsombudet.

Så skal vi nevne vedtaket landsmøtet gjorde om en stor politisk
demonstrasjon i Oslo for tegnspråklov. Nei, vi tror ikke en
demonstrasjon alene vil gi oss en lov - men det vil være med på
å vise politikerne hvem vi er og at vi er mange.

Arbeider med regnspråklov må foregå på flere måter for å få
overbevist politikerne om at eget språk er en menneskerett.
Dette arbeidet må drives av døveorganisasjonen. Men hva kan
den enkelte døve - og selvsagt også hørende - gjøre for å vise
sin støtte til norsk tegnspråk? Jo, blant annet ved å komme til
Oslo lørdag 3. november og la demonstrasjonen for tegnspråk
lov bli den massemønstringen vi alle ønsker.

Sammen kommer vi så langt vi vil!
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Landsmøte
reportasje

Rolig landsmøte i Molde
Av helge.herland@doveforbundet.no

NDFs 37. landsmøte ble gjennomført i Molde 15. - 17. juni med 76 representanter og gjester.
51 av deltakerne hadde stemmerett. Møre og Romsdal Døveforening kom som vanlig meget
godt fra vertskapsjobben.

Generalsekretær Paal Richard Peterson takket Kultur- og kirkedepartementets Britt Holtebekk fOr
at hun besøkte landsmøtet. Med segfikk hun barnas tegnordbok!

Tegnspråklov!
Brite Boltebekk, seniorrådgiver i Kultur
- og kirkedepartementet var en av de
som holdt innledningsforedrag på lands
møtet. Hun ga et historisk tilbakeblikk
på det som har skjedd i arbeidet med å
få til en tegnspråklov. Hun understreket
at departementet har en god dialog med
NDF, men noen tegnspråklov kunne hun
ikke love. Hun fortalte at departementet
er mest opptate av hvordan tiltakene for
å bedre døves situasjon i det daglige kan
styrkes.
- Vi jobber for å heve statusen for tegn
språk på andre måter enn gjennom en
egen lov, sa departementets representant.
Men hun lovet å ta med seg tilbake til

den politiske ledelsen i Kultur- og kirke
departementet at landsmøtet helt klart
forlanger en tegnspråklov.

NRK og døve
Et annet innledningsforerag ble hold av
Siri Antonsen, som er leder av NRKs
tegnspråkkanal. NRK er heldig som har
en representant som behersker tegn
språk og som har en så behagelig måte å
presentere site budskap på. Antonsen har
jobbet i NRK de sisre 7 årene, og hun
har helt rete i at det har vært stor frem
gang i NRKs tilbud til døve i disse årene.

- Det blir flere kanaler i NRK i løpet av
høsten og det blir store forandringer i

sendeplanene, men tegnspråkkanalen er
trygg og skal fomate være et gratis tilbud
til alle. NRK er bevisst på at tilbudet til
døve stadig skal bli bedre, derfor jobbes
det også med å bedre direktetekstingen
av programmer, sa Antonsen.

Noen av møtedeltakere fryktet at flere
NRK kanaler betyr at det totalt sete
blir færre tekstede programmer. Til det
svarte Antonsen at hun tror det blir bra,
men at det er viktig med fortsate press
fra døveorganisasjonen for å sikre døves
rettigheter til informasjon gjennom
allmennkringkastingen.

Ingen spørsmål kan vel engasjere døve
mer enn en debatt om tolking og tek
sting på NRK. Derfor haglet det med
kommentarer og spørsmål til NRKs
utsendte, og Antonsen noterte og lovet å
bringe alt videre!

Designtrykkeriet
for siste gang
Ringrevene Toralf Ringsø og Sissel
Gjøen (bildet øverst på neste side) ble
enstemmig valgt til møteledere, en
oppgaven de løste på en glimrende måte.
Årsberetningene og regnskapene for de
to siste årene ble raskt klubbet igjennom.
Det var bare salget av Designtrykkeriet
som fikk temperaturen opp blant repre
sentantene.

Telemark døveforenings Odd Paulsen
ville vite om forbundsstyret på landsmø
tet for to år siden visste at de skulle selge
trykkeriet et halvt år senere? For på det
landsmøtet vedtok foreningene å sletee
NDFs gjeld på 2 millioner, penger for
bundet hadde lånt av foreningenes fond
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Landsmøte i Molde 15.-17. juni

Tegnspråkets fremtid 

vårt felles ansvar!

Norges Døveforbunds 37. ordinære landsmøte
Molde, 15.-17.junl 2007

•Møteledere: ToralfRingsø og Sissel Gjøen.

for å styrke aksjekapitalen i trykkeriet.
Så ble trykkeriet solgt og NDF tjente
penger på salget. Da mente Telemark
døveforening at det også var naturlig at
foreningsfondet fikk sine penger tilbake.
Forbundsleder Hanne Kvitvær avviste
kontant at forbundsstyrer hadde drevet
med noe lureri i saken. Hun sa blant
annet:

- Vi visste ingenting på forrige landsmø
tet om salg av Designtrykkeriet. Først
flere måneder etter landsmøte ble saken
aktuell. Da var det plutselig en interes
sert kjøper til trykkeriet, men vi måtte
handle raskt om vi skulle få ril en handel.
Vi informerte foreningene om dette i
brev, og ingen kom med innsigelser.
Heller ingen av de foreningene som eide
aksjer i trykkeriet gikk imot salget på

Odd Paulsen, Telemark.

generalforsamlingen til trykkeriet, som
vedtok å selge til Åstvedt als.

Vidar Sæle fra Oslo Døveforening var
opptatt av det formelle ved salget. Han
mente at enheter som var opprettet av
NDF på landsmøter også burde ned
legges eller selges etter vedrak gjorr på
landsmøter. Til dette repliserte senior
utvalgets leder Thorbjørn Johan Sander
at trykkeriet ikke var opprettet gjennom
landsmøtevedtak, men ved et forbunds
styrevedtak.

Gunnar Hansen fra forbundsstyret sa seg
glad for at trykkeriet var solgt. Tryk
keriet var i en økonomisk krisesituasjon,
faren for konkurs var stor - derfor var
det en glede at en ansvarlig kjøper som
Åstvedt als kom på banen.

Generalsekretær Paal Richard Peterson
argumenterte sterkt for at saken om
de 2 millionene burde være et avsluttet
kapittel. Han minnet blant annet om at
inntektene fra spilleautomatene er bort
falt og at forbundet mer enn noen gang
trenger de pengene de har i en omstil
lingsperiode.

Stavanger Døvesenters Aksel Berge fikk
landsmøtet med seg på at de 2 millionene
skulle være historie og at Telemark for
slag ikke skulle behandles på landsmøtet.
Dette til stor irritasjon fra Telemarksben
ken, men som Odd Paulsen til slutt sa:

- Vi har fått en orientering og en debatt
om hele salgsprosessen, slik vi ønsket. Vi
synes forbundsstyret har informert for
dårlig i saken, men aksepterer at vi nå går
videre.

Forbundslederen tok selvkritikk på vegne
av styret for at salget av trykkeriet ikke
en gang var nevnt i årsberetningen.
Senere ble et punkt om dette lagt frem
for landsmøtet, og så får vi tro saken
om de 2 millioner kronene som har ridd
forbundet som en mare i flere år endelig
er blirt historie!

Budsjettunderskudd i 2007
Paal Richard Peterson presenterte drifrs
budsjetter for 2007 som viser et under
skudd på ca kr. 640.000, og som har en
toralomsetning på ca 14 millioner kroner.
- Vi har større utgifrer enn inntekrer,
statstilskuddet er redusert, inntektene fra
spilleautomatene er borte, men vi velger
likevel å være optimister og mener det
skal gå bra, sa generalsekretæren.
Han hadde forberedt seg godt med statis
tikker, diagrammer og annet på stor
skjerm og landsmøtet fant hans redegjø
relse så troverdig at en ventet debatt om
økonomien helt forstummet. Det mest
gledelige var kanskje at NDF har en liten
oppgang i medlemstallet, slik at antall
medlemmer nå er 2.172.

Stemmerett på landsmøtene
Både Døvblittes felles forum og Barne
og ungdomsutvalget i NDF fremmet
forslag om at de skulle gis stemmerett
på landsmøtene og ikke bare forslags- og
talerett. Berit Nordbø argumenterte for
ungdommene.

- NDF bør ta barn og unge på alvor og la
oss få være med å bestemme på lands
møtene som er organisasjonens høyeste
myndighet. Det er ikke greit bare å stå
på talerstolen å argumentere for saker,
men så bli avvist når sakene skal avgjøres.
Dere må huske at det er vi ungdommer
som skal overta etter dere, derfor bør
dere også gi oss stemmerett, sa Nordbø.

Men både lovkomiteen og forbundsstyret
var imot forslaget fordi det prinsipielt
ikke bør være stemmerett for utvalg
som er opprettet av forbundsstyret, slik
Barne- og ungdomsutvalget er.
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Landsmøte i Molde 15.-17. juni

Flere av representantene målbandr
samme syn som Hallingdal Døvefore
nings Morten Lundahl som meme det
var viktig å motivere ungdommene til å
bli aktive i organisasjonen og dermed gi
dem stemmerett.

Likevel, ved avstemmi ngen var det et
klart flertall imot å gi Døvblittes fel-
lesforum og Barne- og ungdomsutvalget
stemmerett på landsmøtene.

Og ellers vedtok landsmøtet blam annet at:
• Forbundsstyret ikke skal ha stemme

rett når landsmøtet behandle regnska
per og årsberetninger.

• Landsmøtene blir heretter hvert 3. år,
ikke hvert 2. år som tidligere. Neste
landsmøte blir i Tromsø i 2010.

• Landsmøtet gav forbundsstyret full
makt til å vurdere om forbundsleder
skal engasjeres i hel- eller deltidsstil
ling. Avgjørelsen vil ofte være økono
misk betinget.

DF skal prioritere arbeidet med at
alle hoteller og andre overnattings
steder har gode brannalarmer for døve
- også passasjerskip! Også arbeidet
med annen katastrofevarsling må styr
kes.

• NDF skal lage en aksjon rettet mot
tv-selskapene der døve kan klage på
manglende teksting og tolking. Gjen
nom deafnet og Døves Tidsskrift skal
det tydelig fremgå hvor enkeltpersoner
skal sende klagen

• NDF skal igjen engasjere seg for at
døve skal få minibusssertifikat!

• NDF skal opprette en komite som skal
legge frem et forslag til organisasjons
struktur som harmonerer med den
regionreformen som Regjeringen nå
forbereder.

• Lørdag 3. november blir der politisk
demonstrasjon i Oslo for tegnspråklo
ven.

• NDF skal fortsatt være knyttet til
FFO.

• Det er et krav fra NDF at døve gis lov
festet rett ril tilpasset sykehjemsplass j

et tegnspråkmiljø
• NDF skal kartlegge hvor mange fastle

ger som kan tegnspråk.
• Medlemskontigenten ble endret fra

2008. Nå skal medlemmene betale
denne prisen. Opptil 12 år kr 100, fra
12 til 26 år kr 250, over 26 år kr 350.

Gjenvalg på Hanne
Hanne B. Kvitvær, Stavanger, ble en
stemmig gjenvalgt som forbundsleder
for de neste 3 årene. På bildet har hun
med seg de andre styremedlemmene, fra
venstre: Paal Richard Peterson, Niels
Kristensen, Gunnar Hansen, Gunn Kris
tin Selstad, Siv Mittet, Hanne Kvitvær,
Hedvig Sinnes og Cathrine Stensrud.
Styremedlem Irene Greftegreff er ikke
med på bildet, det er heller ikke de to va
ramedlemmene Arne Lundkvist, Tromsø
og Eivor Berg, Bergen.

Yngst gjennom tidene
Er jenta fra Larvik, Eivor Berg (bildet),
den yngste som noen gang er valgt inn
i forbundsstyret. Hun ble valgt som 1.

Eivor Berg, tidenes yngste i NDF-styret.

varamedlem med hele 44 stemmer og er
bare 20 år. De siste årene har hun bodd
i Bergen. Hun har blam annet vært leder
av ungdomsklubben og hun har hatt
engasjernem som kulturarbeider i døve
senteret. Vi lurer på hvorfor hun sa ja til
å være med i styret?
- Det er gøy å være med i organisasjons
arbeid. Hvis en vil ha forandringer må
en gjøre noe sjøl også, ikke bare veme
på at andre skal gjøre det. Da Bergen
Døvesenter spurte om jeg ville stille som
varamedlem svarte jeg derfor ja.
- Ble du overrasket over at du ble valgt?
- Ja, veldig overrasket over at så mange
stemte på meg. Jeg gleder meg til å ta
fatt.

Sagt på landsmøtet
Paal Richard Peterson, generalsekretær:
Om budsjettet for 2007: <Ni er inne
i en tid der mye er usikkert, men der
mulighetene er mange og der vi trenger
handlingsrom for å snu skuta.»

Hanne B. Kvitvær, forbundsleder:
«Forbundsstyret mener ungdomsarbeidet
er viktig og derfor bør døveforeningene
kunne velge flere ungdommer som repre
semantel' tillandsmøteu>

Thorbjørn Johan Sander, Seniorutvalget:
«Hvis en skal velge forbundsstyret for 4
år i stedet for 2 år, må vi leve med ubru
kelige styremedlemmer j dobbel så lang
tid som i dag!»
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Landsmøte i Molde 15.-17. juni

Gjesten fra Finlands DøvefOrbund bemerket at det var mye diskusjon på landsmøtet til NDF.

Det var noen unge representanterpå lands
møtet, men neste gang venter vi å se enda
flere fOr mange fOreninger snakket varmtfOr
å få medflere ungdommer som representanter
på landsmøtene. Foran fra venstre: Gerda
Mikkelsen, Berit Nordbø, RolfInge Otterdal,
Daniel Mosti, Kenneth Ommundsen og Mads
Strømsnes.

l Hanne B. Kvitvær, forbundsleder 30
2 Thorbjørn Johan Sander, seniotutv. 21
3 Vidar Sæle, Oslo Døveforening 16
4 Jim Vold, Vestfold Døveforening 15
5 Paal Richard Peterson, generalsekretær 14
6 Erling Jacobsen, lovkomiteen 12
7 Volker Kløckner, Kristiansand Døvef 11
7 Klement Våge, Bergen Døvesenter 11
9 Signe Sæther Bekkvik, valgkomiteen 10
10 Bjørn Egil Hammerlund, Telemark 09

oftere på tegnstolen enn andre, og vi
presenterer 10 på topplisten over hvor
mange ganger folk tok ordet i debat
tene, uten at vi påstår at noen av dem var
møteplagere!

Det var mange avstemninger å fOrholde seg til og ikke alltid så lett fOr Stavangerbenken å bli enige
om de skulle gå imot ellerfOr fOrslagene!

42 representanter var på tegnstolen, det
er Bott - det viser at organisasjonen har
bredde i debattene. Men noen var altså

Talertoppen
Den finske gjesten på landsmøte be
merket at det var mye mer diskusjon på
landsmøte i Norge enn det han var vant
til fra landsmøter i Finlands Døvefor
bund. Av og til synes vi også det kan bli
i meste laget av representanter som må si
nesten det samme som er sagt tidligere,
som ikke kommer med nye innspill, men
som rydeligvis trives godr på talersto
len. Enkelte saker tar for mye tid og
landsmøte kommer i tidsnød. At det er
forbundslederen som topper «talerlisten»
er naturlig. Hun svarer på mange av
spørsmålene til forbundsstyret.

Rune Anda, Bergen Døvesenter:
«Hvor mange her vet at det finnes brann
alarmer vi selv kan ta med på hotellene?
Ingen!»

Volker Kløckner, Kristiansand
DøvefOrening:
,Ni har for billig medlemskontingent, vi
er for gjerrige. Se hva vi betaler i kontin
gent til LO. Skal vi ha et sterkt døvefor
bund må vi være villige til å betale mer!,)

Hedvig Sinnes, fOrbundsstyret:
,<Jeg ba hotellresepsjonen om å komme
inn på rommet og vekke meg om morge
nen da jeg skulle nå et tidlig By. De løste
oppgaven ved å stikke en papirlapp under
døren til meg!»

Lars Aksel Berge, Stavanger Døvesenter:
«Uønsket telefonsalg er et problem for
alle, både døve og hørende. Jeg vil at
NDF skal prioritere saker som er spesielle
for døve.»

Odd Paulsen, Telemark DøvefOrening:
<Ni trekker forslaget!»

Jorid Fagerli, Tromsø DøvefOrening:
,Ni ønsker landsmøte i 2010. Tromsø
kan by på midnarrsol, fjellheis, museum,
båtsafari og ølhallen!»

Klement Våge, Bergen Døvesenter:
Om forslaget fra Telematk om å opprerte
et utvalg som styrer foreningsfonder:
«Det er er rullete forslag, vi trenger ikke
et utvalg.,)
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Tillitskvinnen fra Molde
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg gikk i hjemmeskolen på Harøy i Sandøy kommune utenfor Molde. Kommunen består av
5 øyer. Jeg var tunghørt, satt på første pult og oppfattet det meste av det læreren sa - men lite av
det de andre elevene snakket om.
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Det er Kristine Magrete 5tiansen (62 år)
som forteller om skoledagene i utkant
Norge for mer enn 50 år siden. Kontakt
med døve og tegnspråk fikk hun først
da hun tok framhaldsskole på Alm, og
senere handelsskole på Briskeby.

Sats både på tegnspråk
og talespråk
- På Briskeby ble jeg innkalt til sko-
lens beryktede rektor, Hild Ingemann
Knutzen, fordi noen hadde sladret om at
jeg brukte tegnspråk. Slikt var ikke tillat
på skolen og rektor ga streng beskjed om
at jeg var en all for flink skolejente til å
bruke tegn. Tegnspråk ville ødelegge for
talespråket mitt og for mulighetene mine
i samfunnet, fikk jeg klar beskjed om.
Men jeg var sta og holdt på min rett til
å snakke det språket jeg ville. Jeg hadde
forstått at tegnspråk ga med mange flere
muligheter i livet.
- Hvordan?
- Med tegnspråk kunne jeg velge hvem
jeg ville snakke med. På tegnspråk kunne
jeg slappe av og kose meg i ungdoms
klubben sammen med andre døve, på
talespråk kunne jeg prate greit med folk
på tomannshånd. I samvær med flere
som brukte talespråk følte jeg meg ofte
som femte hjul på vognen. I ungdomså
rene fikk jeg en identitetskrise. Jeg fikk
hjelp av psykiater Terje Basilier. Han sa:
Sats på både tegnspråk og talespråk, da
kan du selv velge om du vil være sammen
med døve eller hørende. Det rådet har jeg
heldigvis fulgt i livet.
- Hvor dårlig hørte du som barn?
- Jeg hadde et hørseltap på ca 65 db. Nå
er hørselstapet over 90 db uten at det
bekymrer meg så mye. Jeg slipper å være
i den gruppen tunghørte som fortviler
over at de ikke klarer å følge med. Jeg har
tegnspråk! Derfor er det så viktig for meg
å få formidlet til foreldre som har barn
med Cl at de må satse på både regnspråk
og talespråk. De må ikke ødelegge denne
muligheten for barna, sier en engasjert
Kristine.
- Ble du mobbet i barneskolen?
- Ikke direkte mobbet, men jeg følte meg
utenfor vennegjengen, spesielt i tenår
ene da det ble mye hvisking og tisking
mellom jentene. Jeg ble aldri en del av
fellesskapet.

Få døve i Molde
Med landsmøte i Molde er det naturlig at
vi presenteret den mest markante perso
nen i byens døvemiljø. Selv om Kristine
«bare" har bodd i Molde i 40 år er hun
den naturlige lederen for døve i byen.

Vi har vel tidligere oppfattet henne som
en litt streng og alvorlig kvinne, men
tegnene flyter lett i vår samtale og mange
gode historier kaller på latteren. Før hun
flyttet til Molde fikk hun også med seg
et år på videregående skole i Bergen og
var medlem i Bergen døveforening. Men
det viktigste med oppholdet i byen var at
hun fant Magne fra Kristiansand. Han er
hørende, sammen har de en datter og 2
barnebarn.

aldri møtt noen som
har angret på at de
har lært seg tegnspråk

Jeg flyttet til Molde og fikk jobb på
fylkesskattekontoret, det var i 1969. På
kontoret har jeg gått gradene fra kontor
assistent til konsulent. Jeg hadde spesielt
ansvar for firmaenes merverdiavgiftsopp
gaver. På grunn av helsen sluttet jeg på
kontoret for 4 år siden, men den første
tirsdagen i hver måned er jeg med på
lunsjen sammen med gamle kolleger. Jeg
savner kontakten med dem, vi hadde et
godt arbeidsmiljø. På kontoret byttet de
på å tolke telefonsamtalene for meg. Jeg
kunne klare telefonsamtaler med folk
jeg kjente godt, men de som ringte inn
pratet på de forskjelligste dialekter slik at
det ble helt umulig for meg å oppfatte.
- Regner du deg selv som døv eller tung
hørt?
- Jeg sier alltid at jeg er døv! Hvis jeg sier
at jeg er tunghørt tror folk at jeg hører alt
de sier, slik er det jo ikke. Jeg må kom
binere hørselsresten med munnavlesning
og kan på den måten klare samtaler med
en person.
- Hvor mange døve bor det i Molde?
- Vi er bare 5 - 6 personer som møtes
av og til, ofte privat. Ellers må vi dra til
døveforeningen i Ålesund. Da må vi over
fjorden med ferge og videre med bil. Det
er en reise på 3 - 4 timer tur-retur, så det
blir ikke så ofte vi drar dit.

Tillitskvinne
- Mitt første tillitsverv var som nestleder
og senere leder i Døves ungdomsklubb i
Oslo, så tidlig som i 1967.
- Jeg har vært med i styret i Møre og
Romsdal Døveforening og i FFO i
mange år. På SO-tallet var jeg også leder
et år. Da hadde vi ikke ansatte i foren
ingen, så det var mye arbeid. Jeg husker
med glede foreningslivet den gang vi fikk
besøk av døvekonsulent Eilif Ohna og

det året Toralf Ringsø var vikar for ham.
Det ga oss i foreningen en kontakt med
forbundet som jeg synes var verdifull.

- Ja, ikke bare på grunn av kontakten
med foreningene. Enda viktigere er
besøkene hos ensomtboende døve. Vi må
huske at det bor mange døve som sjelden
kommer til foreningenes møter, ofte er
det døve som har en annen funksjons
hemning. Det betyr utrolig mye for disse
om de får hjemmebesøk.
- Men i dag har vi teksttelefon, sms og
e-post, det gjør vel kontakten for mange
lettere?
- Jo, helt sikkert, men ingenting kan er
statte den menneskelige kontakten. Både
døvepresten og velferdssekretæren gjør
hjemmebesøk, men behovet er mye større
enn de klarer å dekke.
- Du var med da Møre og Romsdal
Døveforeningen fikk penger av fylket til
å ansette velferdssekretær?
- Ja, jeg husker spesielt godt en ansatt
hos fylkeslegen uttalte at døve måtte
slutte å gå på gummisåler, men få på seg
slagstøvler. Han syntes at døve var for
beskjeden. I arbeidet med å få velferdsse
kretær i fylket hadde vi et flott samarbeid
mellom døveforbundet, foreldrelaget og
døveforeningen. Spesielt viktig var det at
foreldrene sto sammen med oss, det ga
resultater.

døve måtte slutte å gå
.~å gummisåler, men
få på seg slagstøvler

Med landsmøte på hjemmebane er det
naturlig å spørre Kristine hva hun ser
på som de viktigste sakene for OF i
fremtiden. Svaret kommer kjapt!
- Kampen for å få norsk tegnspråk
lovfestet som språk. Det må bli slutt på
at tegnspråk velges som en nødløsning
for de som ikke hører godt nok, eller
munnavieser godt nok. Jeg har i mitt
lange liv aldri møtt noen som har angret
på at de har lært seg tegnspråk, eller som
har ment at de har tapt noe på det. Tvert
imot! Den andre saken er det som jeg har
vært inne på, vi må ikke glemme døve
som føler seg ensomme, og som kanskje
sliter med ulike problemer eller funk
sjonshemninger. NDF bør føle et ansvar
for dem, slutter Kristine Stiansen.
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Døvblinde Harald Vik rapporterer at han i sommer for første gang deltok i norsk ~el1maraton på Beitostølen i
Valdresfjel1ene. Ledsager og tolk var Torben Løkås fra Sandefjord. Deltakerne k'Ullne velge mellom å løpe den
klassiske mararonen på 42 kilometer, halmaraton på 21 kilometer - eller bare 10 kilometer. Våre gutter valgte
22 kilometer, og det ble en stor opplevelse å løpe på Valdresflya med 2 meter høye snøbrøytekanrer. Det var sol
fra skyfri himmel, 10 grader pluss og en stor opplevelse å løpe i 1300 til 1600 meters høyde, forteller Harald
på e-posren fra Drammen.

Guttene løp ikke alene. Hele 6000 delrakere fra inn- og urIand stilte på startstreken. Dessuten møne de en
liten mus som Torben var livredd, men som Harald slo avenmuseprat med! Til [fOSS for praten løp Harald
fortere enn noen gang før. 2 timer, 12 minutter, og Osekunder brukte han på de 22 km.
- Vi løp som fjellgeiter, skryter Harald.

El1ers har han blant annet brukt sommeren dlå sykle Trondheim - Oslo fOr 16. gaag. I høst skal han sykle
i Burma, Laos o~ 1bailand for organisasjonen "Sykkel for fred». Selvsagt haper han også på å få delta i New
York-maraton, d~t blir i så fall for 15. gang! Harald Vik er ikke den som hviler på laurbærene, eller det er kan
skje rette å si at.han ikke hviler på kongens fortjenestemedalje som han fikk i fjor"

har solgt huset og kjøpt leilighet i et
vanlig borettslag. På den måten slip
per de alle forpliktelsene en huseier
har, ikke minst vedlikeholdsarbeidet.
Leiligheten ligger et stykke utenfor
sentrum og har 2 rom kjøkken og bad /
toalett. Tilfeldighetene vil at foreldrene
til Petter Sørensen, aktiv tillitsmann i
Stavanger Døvesenter, bor i det samme

Æresmedlem
Marit Vogt-Svendsen er for sin fremra
gende innsats for norsk tegnspråk tildelt
æresmedlemskap i Foreningen for norsk
tegnspråk (FONTS). Hun var den første
som i 1983 gjorde det mulig å studere
tegnspråklingvistikk på universitetsnivå i
Norge. Dette var i Trondheim.
Siden det har hun vært forkjemper for
anerkjennelsen av norsk tegnspråk som

huset. Mor til Petter var tidligere aktiv
i stytet i Tromsø Døveforening. Da er
det vel bare naturlig at Petter tar job
ben som vaktmester når han besøker
foreldrene sine i hjembyen? På bildet ser
vi tre av kvinnene (det er bare kvinner
i styret av døveforeningen) som styrer i
Tromsø, fra venstre Helene Henriksen,
Jorid Fagerli og Solveig Varsi.

et naturlig språk og har bidratt med en
rekke vitenskapelige beskrivelser av språ
ket som ikke bare fikk oppmerksomhet i
Norge, men også internasjonalt. Hun var
for eksempel en av de første som skrev
om munnstillinger i forbindelse med et
tegnspråk. Hun har i mange år vært en
viktig veiviser for både statusøkningen av
norsk tegnspråk som et språk og den vi
tenskapelige dokumentasjonen av NTS.

Rivingen er i gang
Gamle VerIand og Oppsal skole er rever.

å gleder lærere og elever seg til å flytte
inn i et nytt skolebygg fra neste skoleår.
Vetland skole har ca 60 døve og tung
hørte elever, mens tvillingskolen Oppsal
har nesten 500 elever. Dette skoleåret
må de tåle å ha det trangt i midlertidige
brakker. Grunnen til at skolene er revet
og ny skole settes opp er at inneklima har
vært svært dårlig, byggene har vært dårlig
tilrettelagt og for små og i tillegg måtte
rørsystemet under skolen fornyes. Den
nye skolen vil være tilpasset nye under
visningsmetoder. De gamle klasserom
mene blir erstattet med basearealer med
rom i alle mulige størrelser.

Sandaker videregående
skole
skal flytte ril andre skolelokaler, men
elever, lærere og andre har fått gjen
nomslag for kravet om at avdelingen
med døve og tunghørte elever skal holdes
samlet på den nye skolen. Utdannings
etaten foreslår at hele Sandaker videregå
ende skole flyttes til nytt bygg i Nydalen.
Det beryr et helt nytt bygg som man kan
være med å påvirke utformingen av helt
fra srarten og en unngår å splitte miljøet
for de døve og tunghørte elevene.
Dette er en sak blant annet NDF har
engasjert seg i og generalsekretær Paal
Richard Peterson sier i en kommentar at
de er veldig fornøyd med at argumentet
for å holde de døve og tunghørte elevene
samlet har vunnet frem, og at kommu
nen vektlegger å beholde den kompetan
sen som finnes i lærerstaben.
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Disse er nøkkelpersoner i det videre ar
beidet med å samle døve i alle Mjøsbyg
dene til en forening, og da også trekke
inn foreldrelag, idrettslag og andre som
jobber til beste for døve og tunghørte i
Hedmark og Oppland.

De fleste døve i de ro fylkene bor på
Hamar. Der leier Hedmark Døvefore
ning møtelokaler i Hamar velfredssen
ter. Srore, lyse og trivelige lokaler midt i
byens sentrum.

På bildet ser vi fra venstre leder i Opp
land Døveforening, Torunn Bakkestll
en, Forbundsleder Hanne B. Kvirvær og
leder i Hedmark Døveforening Berthe
Vangen.

Hedmark Døveforening beholdt
feriehjemmet Mjøsgløtt i Brumunddal.
Oppland Døveforening arvet en hytte
på en 4 mål sror tomt j Biri. Begge
stedene ligger helt nede ved Mjøsas
bredder og brukes til møter og utleie,
helst i sommerhalvåret.

Foreningene var samlet frem til 1981,
da de ble delr. Den gang var det et mål
at det skulle være en døveforening i
hvert fylke. Der ble en lykkelig skils
misse for 26 år siden.

har brukt sommeren til å starte disku
sjoner om de ro foreningene skal slå seg
sammen til en felles forening for hele
Mjøs-området. Kanskje med navnet
Mjøsa Døveforening?

Hedmark og Oppland Døveforeninger

\ ! 1
En liten gruppe fra Døves menighet i
Manchesrer har besøkt Vestlandet i juli.
Blant dem var Geoffrey Bleakley på 88
år. Han har tidligere jobbet som skred
der/tilskjærer, men har nå vært pensjonist
i mange år. Det er oppmuntrende å se ar
høy alder ikke trenger å hindre aktiviter.
Vi spurte hvordan det var å reise på en
slik rur i så høy alder.
- Jeg tok en skikkelig helsesjekk før jeg

reiste. På bakgrunn av den sa legen at jeg
måtte selv avgjøre om jeg ville dra.
- Hva likte du best ved besøket i Norge?
- Jo, det var båtturene (ferjer og hurtigbåt
Askøy - Bergen), og med bane til Fløien
og Ulriken. Og så er naturen her så stor
slagen, masse trær, ikke bare små skoger
som i England. Og jeg har sett fjell, elver
og isbre. Det er ikke som hjemme.
- Synes du at det har gått greit å kommu
nisere med norske døve?
- Ja, det har ikke vært noe problem, det
har vært veldig hyggelig.

På døvesenteret i Alesundfikk Geoffiey Ble
akley votter. "De er ftr fine til å brukes, de skal
henges på veggen", var kommentaren hans.

Alder ingen hindring
Tekst og bilde: Lars Hana
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Av Torill Ringsø

Tolkestudentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag var så heldige at de fikk undervisning av skue
spiller Ipek Dedeoglu Mehlum like før skoleslutt i år. Undervisningen resulterte i en morsom
forestilling, med bilder som manus!

«Å være tolk er som å være skuespiller,»
sier Ipek. Hva er vel da bedre enn at stu
denter, som skal ut i verden og stå foran
forsamlinger i mange ulike situasjoner,
lærer seg å stå på scene? I løpet av to
innholdsrike dager fikk tolkestudentene
en innføring i yoga i tillegg til at de fikk
jobbet med visuell kommunikasjon og
dtama. Har et slikt opplegg nytteverdi,
eller er det bare moro? Tanken bak
opplegget vat absolutt at dette var noe
som kunne styrke tolkestudentene på
flere måter.

På www.yoga.no kan vi lese:
Yoga er psyko-fysisk trening. Samspil
let mellom kropp og sinn står i fokus.
Muskulaturen blir mykere, sterkere og
mer fleksibel, pusten mindre bundet.
Psykologiske resultater omfatter velvære,
energi og økt sensitivitet"

Tolkeyrket er krevende på mange måter,

det er også tolkestudiet. Noen tolkestu
denter erfarer allerede i løpet av studiet
at de lett får vondt i nakke, skuldre og
armer. Yoga kan for noen være en måte
å forebygge eventuelle muskel- eller
skjelettplager. En tolkehverdag hvor man
haster fra oppdrag til oppdrag, kan også
oppleves stressende. Yoga kan dermed for
noen tolker og tolkestudenter være en yp
perlig treningsform. Kanskje vi fremover
får tolker som er spesielt smidige og som
forbereder seg på neste oppdrag ved å
sitte i lotusstilling?

En deltakers mening
Victoria Renate Forsberg gir her sin
vurdering av kurset:

Jeg gledet meg til dagene med Ipek, til
å få en energiinnsprøyting i form av krea
tivitet. Vi startet med to timer yoga, noe
som passet utmerket for stive eksamens
muskler. E'tter mye knaking i leddene og

noen febrilske latterutbrudd klarte selv
de stiveste av oss de vanskelige øvelsene
Ipek viste oss. Selv om vi var fullstendig
avslappet og klare for middagshvil etter
yoga var det gøy å få leke i gymsalen. Vi
koste oss med navnetegnlek, og en slags
sisten, men det var hore-og hallik-leken
som slo best an. Da satt lattermusklene
løst på alle, og vi fikk utfolde det teatral
ske i oss.

Etter hvert startet vi med et teaterpro
sjekt, med utspring i noen bilder Ipek
hadde med seg. I samarbeid jobbet vi
frem små historier som vi knyttet til
bildene, og siden flettet vi dette sammen
til en liten forestilling som ble vist på
avslutningsdagen.

Det var to flotte og lærerike dager, og
utrolig inspirerende å jobbe med en
sprudlende blid dame som Ipek Mehlum.
En herlig oppladning til eksamen!
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NYTTFRANDF
Stortingsmelding om
norsk språk
- Vi er veldig spent på denne høsten.
Kultur- og kirkedepartementet skal
legge frem en stortingsmelding om norsk
språk. Den skalomraIe situasjonen for
bokmål, nynorsk, samisk, tegnspråk
og minoritetsspråk. Der er gledelig at
tegnspråk er spesielt nevnt, sier gjenvalgt
forbundsleder Hanne B. Kvitvær.
- I desember skal også Stortinget behand
le antidiskrimineringsloven. Det skal tre
i kraft fra 1. januar 2009. Forarbeidet til
loven har pågått i flere år og NDF har
vært en av organisasjonene som har ivret
for en slik lov. Vi mener en antidiskri
mineringslov og en stortingsmelding om
tegnspråk naturlig bør følges opp aven
egen tegnspråklov, understreker for
bundslederen.

Demonstrasjon
3. november
- Men vi får ingenting uten å kjempe for
det. I flere år har NDF arbeidet overfor
politikere og departementer for å få

gjennomslag for at norsk tegnspråk får
status som minoritetsspråk i Norge. Det
arbeidet har førsteprioritet fremover.
Vi ønsker at grasrota skal få være med i
denne kampen, derfor arrangerer NDF
en stor politisk demonstrasjon i Oslo
lørdag 3. november kl 13.
Vi ønsker oss deltakere fra hele landet,
alle med hjerte for tegnspråk bør delta i
demonstrasjonen. Nå må døveforenin
gene, døveidretten, døvekirken, døve
skolene, døvetolkene og alle andre med
tilknytning til døve stå sammen. Få
gjerne med venner og familie, appellerer
en ivrig Hanne.

Ved demonstrasjonen i Oslo samarbeider
NDF tett med Oslo Døveforening, Oslo
Døves Sportsklubb og Teater Manu. Det
regnes med at de fleste døveforeningene
setter opp felles transport til Oslo den
første lørdagen i november. Demonstra
sjonen kan kombineres med teaterbesøk.
Torsdag 1., fredag 2. og lørdag 3. novem
ber vises forestillingen «Odysseen», et
samarbeid mellom svenske Tyst Teater og
vårt eget Teater Manu.

Kandidater til utvalgene
Det nyvalgte forbundsstyret har strategi
møte 8. - 9. september. Da skal planene
for det fremtidige arbeidet konkretise
res, blant annet skal det oppnevnes nye
utvalg og styrer til forbundets enheter.
NDF har bedt foreningene sende forslag
på kandidater til utvalgene.

«Ny Giv»
Helgen 28. - 30. september arrangeres
seminaret «Ny Giv» på hotell Triaden,
Lørenskog. Foreningene er invitert til
å sende styreleder og daglig leder, men
også andre interesserte kan søke plass.
Hovedtema på seminaret er hvordan
døveforeningene og NDF skal drive
interessepolitisk arbeid lokalt.

Kulturdager
Forberedelsene til Døves Kulturdager i
Bodø 12. - 14. oktober er i god gang,
og Nordland Døves Fylkeslag melder
om at de har alt under kontroll. Det er
lurt å bestille flybilletter tidlig, da er det
rimeligst!

Tegnspråkstafett
Bildet er fra landsmøte i Molde, der forbundsleder og generalsekretær har Vibeke
O. Larsen i sin midte. Hun har fått en DVD. Vibeke er foreningsleder i Møre og
Romsdal. DVD inneholder informasjon om tegnspråkstafetten, som skal turnere
hele Norge og som vi kommer tilbake til i neste blad.

DNR 100 år
De som har noen ekstra fridager kan
kanskje ta turen til København fredag
26. oktober. Da markeres det at Døves
Nordiske Råd har samarbeidet i 100 år.
Nærmere program kommer i september
bladet.

Arbeidsliv i november
November står i arbeidslivets tegn.
Torsdag 15. og fredag 16. november er
det arbeidslivskonferanse i Oslo Kon
gressenter. Målgruppen for konferansen
er offentlige og private aktører som bør
se døve som en ressurs i dagens stramme
arbeidsmarked. Konferansen skal være
et middel til å fjerne fordommer og gi
mer informasjon om den kompetansen
mange døve har på arbeidsmarkedet.

2 uker senere, helgen 26. - 28. november
arrangeres det årlige arbeidslivsseminaret
for døve på hotell Triaden, Lørenskog.
Målgruppen er som før både døve som er
i arbeid, under utdanning eller arbeids
ledige. Se annonse side 40.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Tommy Andre Johansen
Gratulerer med 32 års dagen 7 juli, håper
du hadde en koselig dag.
Mange klemmer fra Beate, Kjetil, Tanja,
Mamma, Pappa, Trine, Simen, Sylvia og
Nico.

Malene,
vår lille prinsesse fylte 3 år 22. juli. Vi er så
glade i deg. Klemmer fra storebror, mam
ma Gøril og pappa Knut Einar Haave.

Christoffer
2 mai kom kom den lille prinsen til ver
den og han var 4310 g og 53 cm. Stolte
foreldrene er Helle Christiansen
og Erlend Holsen.
Hilsen Helle og Erlend Holsen.

KARIN STR0MSNES, Valnesfjorden,
blir 50 år 9. september.

GERD MARIE BJ0RNSEN, Bergen,
blir 70 år 26. august.

60 år
PIETRO GARAGUSO, Stavanger, blir

60 år 26. august.

pAL GLEDITSCH, Oslo, blir 60 år 29.

august.

KARI JACOBSEN, Trondheim, blir 60
år 1. september.

Gratulerer

50 år
SVEIN INGAR FREDRIKSEN, Dram
men, blir 50 år 23. august.

Kjetil Andre Johansen 10 år Født
Gratulerer med 10 års dagen 3. august.
Håper du hadde en fin dag og fikk masse
fi m!
Mange klemmer fra Pappa, Beate, Tanja,
Bestemor Eirin, Bestefar Geir, Tame
Trine, Simen, Tante Sylvia og Nico.

Justin 16 år
Gratulerer med overstått 16 års dag,
Justin. Jeg elsker deg! Klem fra Tonje.

Død

70 år
EDITH GISHOLT, Skien, blir 70 år 19.

august.

80 år
HEDDY GJEN0, Molde, blir 85 år 30.
august.

TRYGVE AASE, Bergen, blir 75 år 9.
september.

KARI PEDERSEN, Kristiansand, blir
70 år 26. august.

TORDIS SUNDE, Olden, døde 21. juli.
Hun var født 28. september 1944.

TRYGVE VEDDENG, Trondheim blir
85 år 30. august.

DAGNY SKOTNES, Mo i Rana, døde
2. mai. Hun var født 17. august 1923.

ROLF HALL MJAASETH, Bergen,
døde 2. juni. Han var født 20. november
1921.

FINN HALVARD AUNE, Trondheim,
døde 15. juni. Han var født 6. juni 1934.

JAN SÆTER, Lillestrøm, blir 80 år 7.
september.

75 år
JORUNN ATLINSKI, Oslo, blir 75 år
30. august.

JORUNN HAUGEN, Lillestrøm, blir
80 år 3. september.

JORDI HANSEN, Drammen, blir 80 år
31. august.

Runde dager

85 år
ASLAUG S0RHAUG, Bergen, blir 85
år 10. august.
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Konfirmanttreff i Trondheim

Bak fra venstre: Bente Bjånesøy (Holberg), Karna Moldvær (Solberg), John Erik Uglem, Svei n R. Olsen, Arne Olav Løvik, Paul Hellan, Jan Atle
Fjelldalselv, Gunnar Hansen, Aslaug Kristiansen, Oddvei Haugen.
Foran fra venstre: Bente Brevik, Anne-Marit N. Karlsen (Nøstvik), Britt A. Olsen, Mette Haukejær (Thoresen), Torill Lorentzen, Vidar Simonsen.

Helgen 18. - 20. mai feiret tidligere
elever ved Trondheim døveskole 40
års konfirmamjubileum. 16 av de 18
konfirmamene som ble konfirmert 28.
mai 1967 var samlet. Fredag ettermid
dag hadde de treff på Klosterbakken, og
gjensynsgleden var stor! Det ble servert
deilig trøndersodd. Hver enkelt person
fortalt om livet til nå, som skole, arbeid,
familie osv. Lørdag møttes alle i Rødbyg
get. Minnene fra skoletiden strømmet på,
spesielt hvor mye de lekte på gårdsplas
sen. Det ble omvisning på døvehistorisk
museum. Elevene kjente igjen mange
gjenstander fra egen skoletid, blant an
net stålkrus til å drikke melk og saft av,
instrumenter til bruk for å øve å snakke
og ha riktig tungestilling og høreap
paratpose. Etterpå møttes elevene på
Klosterbakken for å hilse på noen av de
som jobbet på døveskolen for 40 år siden.
Det var Odd K. Jenssen, Bjørg Stølen,
Nyfrid Grimstad og Marit Gorseth. Til
konfirmantjubilantenes store forbauselse
ble de fremdeles husket av personalet.
Om kvelden var det fest på Klosterbak-

ken. Jan Atle Fjelldalselv viste bilder
fra 1. klasse til konfirmasjonen, mens
latteren runget. Bildene viste tydelig hvor
ivrige guttene var i fotball, mens jentene
var mest opptatt av fotografering! På
bildene så elevene at de fleste hadde fine
strikkede kofter, som de fikk av skolen.
Så ble det gjenoppfrisking av minner
med mange historier fra skoletiden. Der
var en uforglemmelig fest!
Søndag formiddag møtte de gamle
konfirmantene ved døvekirken. Alt var
som før i kirken, bortsett fra den innersre
delen. Kirketjener Johan Fjellestad sørget
for ar kirken ble åpnet og det ble også
tent lys inne.
Han husker oss da han selv ble kon
firmert mens vi gikk i 2. klasse. Etter
kirken kjørte gruppen til idrettslagets
hytte. En tur til skolehytta ble det også,
før samlingen ble avsluttet med middag
i byen.

Anne-Marit Nøstvik Karlsen sier:
- Det var et flott jubileum hvor vi var
samlet om mange gode minner. Vi tak-

ker spesielt komiteen som har forberedt
jubileer: Aslaug Kristiansen, Kama
Moldvær, Britt A. Olsen og Jan Atle
Fjelldalselv. De laget et topp program for
helgen!
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Kommentar

Tegn som støtte, tegnspråk
eller ingen av delene
Av Bjørn Modalsli, 0NH-lege

Min hverdag som hørselsengasjert lege er full av vanskelige dilemmaer. Ett eksempel på et slikt
dilemma er hvordan jeg skal bidra til godt opplegg for pasienter hvor man ikke vet sikkert hva
personen hører. Det kan være nyfødte, det kan være multifunksjonshemmede, det kan være
(store) barn med normale høreprøver (pipelyder og ord i ideelle lyttebetingelser) , men som like
vel strever med å forstå.

Ofte synes det naturlig å anbefale visuell
støtte til det talte språk, uavhengig av om
personen er høreapparatbruker eller ikke.
Tegn som støtte vil ofte være et naturlig
valg. Et valg som ikke er mitt som lege,
men hvor min kompetanse og erfaring
kan bidra til et godt opplegg for den det
gjelder. Selv med moderne hjelpemidler
vil vurderingen av hørselsmessig reserve
være omtrentlig. Det gjelder særlig når
hørselsresten er liten.

Døve barn tilbys Cr. Med velfungerende
utstyr er man tunghørt, - og kan i en til
en situasjon høre greit, i noen tilfeller
nesten «normalt». Man vet ikke på for
hånd sikkert hvor godr CI'en vil fungere,
fortsatt er det noen som ikke får den
ønskere effekt. Igjen virker derfor regn
størte riktigere og mer naturlig å bruke
enn norsk regnspråk i denne fasen hvor
man ikke vet hvilker funksjonsnivå Cl
brukeren får. Får foreldrene til det lille
barnet i denne fasen av barnets utvikling
valger mellom norsk tegnspråk eller rem
hørselsopplegg, og foreldrene ikke fra
tidligere har erfaring med tegnspråk, sier
ofte svaret seg selv.

Redaktørens leder i Døves Tidsskrift nr
5 legger mye ansvar på (noen?) leger for
at tegnspråkets posisjon som førstespråk
for døve barn synes å være på vikende
front. Han gir også inntrykk av å mene
at audiopedagoger og annet pedagogisk
personale oppfører seg som lydig hale
heng til bestemmende medisinere.

... j eg kan likevel
ikke se at tegn som
støtte til det talte
norske er noen dårlig
løsning for de mange
med Cl ...

Jeg ser at det er uheldig for de etablerte
tegnspråkbrukerne at gruppen med tegn
språk som førstespråk blir mindre. Jeg
kan også være med på at det for de døve
barna som ikke har Cl eller som ikke har
fått CI'en til å fungere hadde vært ønske
lig med mange tegnspråkbrukere i alle al
dersklasser rundt seg. Jeg kan likevel ikke
se at tegn som støtte til det talte norske
er noen dårlig løsning for de mange med
Cl, naturlig hørselsrest eller andre ikke
døve med behov for visuell språkstøtte.
Jeg er også av den oppfatning at det må
være av betydning for tegnspråkbrukerne
ar flest mulig i samfunnet har noen grad
av tegnkompetanse, selv om det ikke er
korrekt norsk tegnspråk.

Jeg ønsker meg en situasjon hvor Norges
Døveforbunds talsmenn og kvinner ak
tivt prøver å forholde seg til den realitet
at færre enn før velger norsk tegnspråk
som førstespråk, og at det er gode grun
ner for mange med til dels store hørsels
tap å velge norsk talespråk (med eller

uten tegnstøtte) som primærspråk. Mest
mulig bruk av tegn som støtte alle steder
i samfunnet må da være av verdi for de
med tegnspråk som hovedspråk, særlig
dersom alternativet blir at det satses på
rent hørselsbasert opplegg. Dersom man
som 6 - 8 åring finner at hørselen ikke
er til noen glede eller hjelp i kommuni
kasjonen, - er ikke tegnerfaring i form av
regn som støtte likevel en god ballast for
de som så satser på norsk tegnspråk?

Dessuten er det langt mellom de stedene
der det er tegnspråkkompetanse på plass
når bygda har fått en døv innbygger.
Ikke alle bor i Oslo, Bergen, Trondheim
eller Al. Som ofte ellers bør man kunne
ha flere tanker i hodet samtidig. Polarise
ringen mellom enten rem auditivt (hør
selsbasert) opplegg eller norsk tegnspråk
skaper en del unødvendige problemer og
av og til konflikt mellom fagpersoner og
miljøer. Tegn som støtte / tegn til tale
kan da ha sine gode sider, også til tung
hørte og døve, med eller uten CI?
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Klipp fra pressen

Fritz Moens siste krenkelse
Av Patrick Kermit

Fritz Moen ble ikke dømt på grunn av språkproblemer, konkluderer utvalget som har gransket
saken. Granskerne tar feil fordi de ikke anerkjenner tegnspråk som et eget språk, like nyansert
som det talte.

Det hefter et problem ved den nylig
offentliggjorre utredningen om justis
mordet på Fritz Moen. Dette proble-
met reduserer verdien av arbeidet som
utvalget bak utredningen har nedlagt.
I tillegg føyer det enda en krenkelse til
rekken av krenkelser Fritz Moen har
værr utsatt for. Det dreier seg om en
del av hele svaret på det komplekse og
overordnede spørsmålet: Hva gikk galt
da den uskyldige Moen ble dømt? I
utvalgets konklusjoner har man analyserr
det historiske komplekset av hendelser
og funnet mange medvirkende årsaker,
men man avviser språk- og kommunika
sjonsbarrierer som en av disse. Utvalget
finner ikke «grunn til å tro at misforstå
elser var årsaken til de mange tilståelsene
under politiavhørene. Utvalget finner det
(heller) ikke tvilsomt at Moen forsto at
de forklaringene han ga, kunne resultere
i domfellelse og en alvorlig straffereak
sjon.» ( OU 2007:7 side 318)

Avhørt på fremmedspråk
At utvalget kan avvise språkproblemer
som en medvirkende årsak til justis
mordet på Fritz Moen, er uforståelig:
Moen var norsk statsborger, var født og
oppvokst i Norge, så ut og kledde seg
som en nordmann, men; det språket
som de fleste nordmenn snakker, var et
fremmedspråk for Moen. Moen tilhørre
en norsk språkminoritet som snakker
et språk som er mer forskjellig fra norsk
talespråk enn fransk eller tysk - norsk
tegnspråk. Det er et nasjonalt minoritets
språk som bare snakkes i Norge av et sted
mellom fire- og titusen (sikre tall finnes
ikke) mennesker. Noen av disse men
neskene, men slett ikke alle, har større
eller mindre hørselsnedsettelser. Det

fremgår flere steder i den foreliggende
utredningen at Fritz Moen i kritiske faser
av sakens gang ikke ble spurr ut på norsk
tegnspråk og heller ikke selv fikk anled
ning til å svare på norsk tegnspråk. I ste
det for ble han spurr ut og måtte svare på
norsk talespråk, et - for ham - fremmed
språk, som han bare delvis behersket.
Det beste eksempelet på dette finner man
i referatet fra den første samtalen hvor
avhørslederen mente å oppfatte at Moen
tilsto drap. (NOU 2007:7 side 436)

Anerkjenner ikke tegnspråk
At utvalget kan avvise språkproblemer
som en medvirkende årsak til justis
mordet på Fritz Moen, er dessverre også
helt forståelig: Forklaringen kan være
at utvalget ikke anser norsk tegnspråk
som et språk. Til tross for at det snart er
femti år siden de første pionerene innen
lingvistisk forskning avdekket at tegn
språk er fullverdige språk på linje med de
språkene som tales og høres, formulerer
utvalget seg som om dette ennå bare er
en hyporetisk påstand: «Det hevdes»
skriver de, «at kombinasjonen av tegn,
mimikk, kroppsspråk og munnavlesning
gir like store muligheter for nyanser, ab
straksjon og begrepsurnyttelse som van
lig norsk» ( OU 2007:7 side 38). Det er
tungt forskningsmessig belegg for at det
man produserer med gester og oppfatter
med synet når man snakker et tegnspråk
gir «like store muligheter for nyanser,
abstraksjon og begrepsurnyttelse» som
når man snakker og oppfatter et hvilket
som helst annet naturlig språk.

Ikke lett å tilgi
Den gang Moen ble trukket for retten
var ikke erkjennelsen av tegnspråkenes

status som fullverdige språk etablerr
som en vitenskapelig selvfølgelighet her
i landet. Det var ingen sakkyndige eller
tolker som forklarre de impliserre om
kommunikasjonssituasjonens prinsipielle
natur; at det dreide seg om å overvinne
en språkbarriere mellom to ulike språk.
Moen selv hadde heller ikke forutset
ninger for å kunne arrikulere dette. Det
var aldri noen som forralte døve i hans
generasjon at tegnspråket de brukte, var
likeverdig det talte språket majoriteten
brukte.

Etter å ha lest den foreliggende utrednin
gen finner jeg det sannsynlig at denne
manglende anerkjennelsen av norsk
tegnspråk som et eget språk, i sin tid var
en sentral medvirkende årsak til over
grepene Moen ble utsatt for. At utvalget
ikke deler min oppfatning, kan jeg ikke
forklare med annet enn at de velger for
eldede fordommer fremfor vitenskapelig
erkjennelse når det gjelder sin vurdering
av tegnspråk.
Den gang man dømte Moen, visste man
ikke bedre, men det gjør vi i dag. At
rilgivelse kan tilkomme de som handler
i uvitenhet, er et prinsipp som et annet
offer for et justismord knesatte for cirka
to tusen år siden. I den opplysre huma
nismens tidsalder er det ikke like opplagt
at tilgivelse tilkommer de som handler
mot bedte vitende.

(Artikkelen ble trykket
i Aftenposten 19. juli)
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UNGDOMS-SIDENE
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Kjempeflott leir på Al!
helge.herland@doveforbundet.no

Pinnebrød over leirbålet. Koteletter på grillen. Deilig salat. Det er middag i 1200 meters høyde
på Bergsjø i Al-fjellene. Deltakerne på NDFs barne- og ungdomsleir koser seg. De har nettopp
trimmet både hode og kropp på naturstien. Etter middag frister fjellvannet med 5 graders (!?)
varme, snøen ligger fortsatt i hellingene. Bra da at det blir gjort opp et stort bål som gir varme
i frosne kropper. Så siger midtsommernatten på og de 24 deltakerne kan gå til ro i lavoene, en
opplevelse i seg selv.

Disse trives så godt på leiren at de har vært med i 4 år!

skryte av ungene! En gjeng som oppførte
seg eksemplarisk og med massevis av
godt humør og latter. Tenk de tok av
seg skoene før de gikk inn i matsalen på
skolen. Ikke bare det, de vasket seg på
hendene også, helt uten at noen maste
på dem! Etter måltidene ryddet de fint
etter seg. De var hjelpsomme og blide
hele uken - høBige, snille og kjempegreie
å være sammen med. Vi storkoste oss der
døgnet vi fikk være på besøk.

Andrine Olgeirsdottir
Andrine er 8 år og kommer fra Melsom
vik i Vestfold. Hun er elev ved Nedre
Gausen skole. Det er første gang hun er
med på leiren.
- Det er gøy på leiren. Vi bader selv om
det er kaldt! Det er kjempegøy å ri!

Resten av uken sover de på Al folkehøg
skole og kurssenter for døve. Skolen gir
rike muligheter for en vellykket leir, med
sitt populære svømmebasseng, gymnas
tikksal, opplevelsesløyper og skolens gode
kjøkken, nei det ble ikke sjokoladepålegg
til frokost! De yngste deltakerne får turer
på hesteryggen, mens de eldste får prøvd
seg på rafting i elven.

Det viktigste av alt er den gode tegn
språkpraten mellom nye og gamle ven
ner. Voksne ledere som forteller lærerike
og spennende historier på et rikt språk
rundt leirbålet. Vi opplevde selv hvordan
Joakim Røine trollbandt deltakerne med
sin fortellerkunst en sein kveldsstund.
Og hvordan eldre ungdommer og barn

fant hverandre på tvers av alder i et trygt
og tillitsfullt fellesskap. For noen av akti
vitetene er delt slik at de eldste er for seg,
mens de yngste driver med sitt - men
noe er også felles til stor glede for begge
gruppene.

Den årlige NDF-Ieiren på Al anbefales
på det varmeste. Tarja Wroldsen er en
glimrende leirsjef og med seg har hun en
gruppe voksne, spreke ledere som gjør alt
for at barna og ungdommene skal trives.
Det var kjempegøy å besøke leiren. Alle
ville bli intervjuet, men det har ikke bla
det plass til. Derfor måtte vi velge noen
representanter for den Botte gruppen.

Og til mammaene og pappaene: Vi vil Andrine Olgeirsdottir.
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Ungdomssidene

- Er du litt redd for å sove i lavo, kanskje
det kommer en stor bjørn?
- En stor bjørn, hahahahaha. Jeg er ikke
redd for noe, kommer det en bjørn inn i
lavoen skal jeg gi den et slag i hodet!
På bildet ser vi Andrine høyt til hest.
Barna fikk mye skryt av rideinstruktør
Monica Nesje.

Jonas Vestengen
Jonas er Oslogutt, 11 år, og elev ved Vet
land skole. Vålerenga er laget hans!
- Det er kjedelig å være hjemme i skole
ferien. Der blir det mest tv-spill og data.
Derfor er det morsomt å være med på
leiren, spesielt gøy å få ri.
- Er dere seine om kveldene?
- Nei, Tarja er en streng sjef, smiler
Jonas.
Det er sikkert bra med en streng sjef
når en blir vekket til frokost allerede kl
07.30, men så veldig tidlig gikk de nå
ikke til sengs. Da vi var på besøk var
det full aktivitet da klokka nærmest seg
midnatt, men det var nok fordi det var
bålkveld?
- Det var brtrt, varmt i fjellvannet, sa
Jonas. Det fremgår vel tydelig av bildet!

Jonas Vestengen tiL høyre.

Jørgen Kalvik
Jørgen er Drammensgutt og mener det er
så sjelden vi intervjuer noen fra Dram
men at det nå er på tide! Han er 13 år og
elev på Skådalen skole.
- Skådalen er en fin skole, jeg trives godt
der, sier han.
- Hvorfor er du med på leiren?
- Jeg har vært med 3 ganger før og trives
godt med å være sammen med andre
døve. Vi har mange forskjellige aktivite
ter, det skjer noe hele tiden og det liker
jeg. Der er ofte kjedelig å være hjemme i
sommerferien.
- Hjemme klatrer jeg i trær, sykler, driver
med tv-spill, data, msn-chatting, vet du
hva det er, spør han.
- Jeg gleder meg veldig til vannkrigen
siste dagen, jubler Jørgen.
Da er vi heldigvis reist fra leiren!

Susanne Solbakken
- Jeg har aldri blitt intervjuet før, så
nå må du intervjue meg, sier en ivrig
Susanne.
Susanne er 14 år, fra Gjøvik, og elev ved
Skådalen skole.
- Det er spennende å være med på leiren.
Kjempegøy med rafting og andre aktivi
teter. Jeg er glad når vi har fri fra skolen
og slipper lekser.
Bor du på internatet på Skådalen?
- Ja, men jeg drar hjem til Gjøvik hver
helg. Hobbyen min er fotball. Ellers dri-

ver jeg med data, sms og chatting, smiler
Susanne.
Susanne har vært med på leiren 2 ganger
før og vil gjerne delta nest år også!

Aksel Bjørke
Aksel er 9 år og fra Trondheim, derfor
roper han:
- Heia Rosenborg!
Men tro ikke at han. bare holder med
dem, han heier også på Bodø Glimt,
Strømsgodset og Lillestrøm. En snill kar
Aksel! Selv er han aktiv i Strindheim
idrettslag.

Aksel Bjørke.
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- Jeg spiller fotball og sommeren og
håndball om vinteren.
Han var med på leiren i fjor også og
stortrives.
- Hvor går du på skole?
- Torsdag og fredag på Møller skole, de
andre dagene på Åsvangen skole.
På bildet slapper Aksel av med dagens

Ungdomssidene

dessert, grillet banan med kornblanding,
for på leiren spiser en sunt!

Lasse Furnes
Vi lovet Lasse at vi ikke skulle skrive
at han sov i lavo sammen med 9 jenter!
Med slikt selskap er det bare naturlig at
Lasse har vært med på leiren 4 ganger!

Lasse er 15 år og elev ved Vedand skole.
- Det beste med leirene er at jeg treffer
nye venner, smiler han.
På bildet ser vi ham sammen med en av
de nye vennene, det er Marie Holst fra
Auglend skole i Stavanger.
- Jeg er med på leiren for første gang. Jeg
fikk høre aven venninne som var med
tidligere at dette var en gøyal leir og det
stemmer jo helt, kvitrer Marie.
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Ungdomssidene

Hunstad + Derby
helge.herland@doveforbundet.no

-- Sant
De 4 siste årene har ungdomsskoleelevene ved Hunstad skole i Bergen samarbeidet med døve
skolen i Derby, England. To ganger har bergenserne vært på besøk i England, og i slutten av juni
var Derby på sitt andre besøk i Bergen.

Bergen Døvesenter var fullsatt under fortellerftstivalen.

Kontakten gir de norske elevene god
trening i BSL, britisk tegnspråk - som
gir inspirasjon til skriftlig engelsk. Det
gir selvsagt også elevene kunnskaper om
engelsk kultur og historie, og så er det
kjempespennende å møte ungdommer
fra et annet land. Praten mellom elevene
gikk lekende lett på en blanding av BSL
og «internasjonal tegnkommunikasjon".
I Bergen var det turer til Akvariet, Fløi
en, Tælavåg museet og Fantoft stavkirke.
Det var sankthansfeiring i Masfjorden,
der en av elevene kommer fra. De engel
ske elevene fikk også oppleve Flåmsba
nen og tur på Hardangerfjorden. Siste
kvelden var det finale i Bergen Døvesen
ter med fortellerfestival som presenterte
historier fra norsk og engelsk døvemiljø.
Hunstad elevene hadde forberedt seg
godt med mange kotte, historiske fortel
linger. Derby-elevene la mer vekt på
humoristiske sketsjer. Sammen lagde
elevene en flott kveld for en fullsatt sal i
døvesenteret. På bildet til venstre ser vi
alle elevene og lederne samlet.

Rektor på Hunstad, Hilde Sundve jordheim,
takket for en flott oppvisning. Til venstre den
norske tolken Solveig Breivik og til høyre den
engelske tolken.
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IIÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

NYTI KURS FRA NORSK DØVEHISTORISK SELSKAP (NDHS) I SAMARBEID MED AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE:

Kurs for bevaring og arkivering
10. - 12. september 2007 (Innreise søndag kveld 9.sept.)

Alle vil få tilbud om å lære bevaring og arkivering av historisk materiale.

EMNER pA KURSET ER BLANT ANNET: Museumsvirksomhet film- og fotosamlinger og gjenstandssamlinger, avisut
klipp, arkiv og bevaring, dokumentasjon, muntlige og skriftlige kilder, digitalisering av materialet registreringsprogram
i PC, m.m.

Målet er felles registreringssystem, slik at for eksempel Oslo Døveforening har registrert skrift- og bildematerialet sitt
og at folk i Bergen eller Trondheim kan gå inn på nettet og se hva Oslo har.

For mer informasjon om kurset kontakt:
Jon Martin Brauti, e-post: jmbrauti@al.fhs.no. Trine Simonsen Austbø, e-post: t-siau@online.no

Opplysninger om finansiering kommer på Deafnett. Påmelding snarest.

Påmelding sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve, vi Niels Kristensen, 3570 Al. E-post: niels.kristensen@aLfhs.no.

_
ÅL FOLKEH0YSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for døve foreldre
med døve barn
(Ekstrakurs)

2.- 7.DESEMBER 2007.

Vi tilbyr et samlingskurs for døve foreldre med døve barn.
Kurset er åpent for alle døve med døve barn uavhengig
av hvilket trinn de er på i den ordinære kursrekka for døve foreldre.

Kurset vil fokusere på tema som er aktuelle i dag og Qasereseg på erfaringsutveksling og diskusjoner.

Har du tips ti! innhold er vi glad for tilbakemeldinger.
Ideer sendes: niels.kristensen@aLfhs.no

I
'
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Internasjonalt tegnseminar
SEMINARET STARTER MANDAG MORGEN TIL FREDAG 21. SEPTEMBER, KL. 13.00.
FORELESER: CAROL-LEE AQUILINE
Carol-Lee AquiUne er en internasjonalt velkjent foreleser om temaer som gjelder det globale døve samfunnet.
Ms. AquiUne har vært med i internasjonale sammenhenger siden 1983, inkludert 9 år som Generalsekretær i Døves
Verdensforbund. Innreise søndag 16. september, kl. 19.30.
Seminaravgift: Kr. 1200,- inkl kost og losji. For å være sikret plass, meld deg på straks!
Deltakerne vil få praktisk erfaring i bruk av internasjonale tegn,
i tillegg til ny forståelse av internasjonale tegns teoretiske bakgrunn.

EMNER:
FINNES DET EGENTLIG INTERNASJONALE TEGN?
INTERNASJONALE TEGNS HISTORIE OG UTVIKLING.
HVORDAN MØTER VI DE FORSKJELLIGE BEHOVENE I ULIKE KULTURER, STEDER, RELIGIONER OSV?
HVA BRUKES EGENTLIG NÅR MAN SNAKKER MED INTERNASJONALE TEGN?
DØVE SOM INTERNASJONALE TOLKER.
PRAKTISK TRENING I INTERNASJONALE TEGN.

Påmelding snarest, til:

Niels Kristensen, Niels.kristensen@aLfhs.no
Program og opplysninger kommer i løpet av august.

Il ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Internasjonalt tegnseminar
DeL 2

FORELESER: CAROL-LEE AQUILINE

Søndag 23. september, kl. 15.30 til tirsdag 25. september, kl. 18.00.

Seminaravgifter: Kr. 800,- inkl kost og losji.

For å være sikret plass, meld deg på straks

Deltakerne vil få mer utdypet kunnskap om bruk av internasjonale tegn,

i tiLLegg til større forståelse av internasjonale tegns teoretiske bakgrunn.

Deltakerne må ha gjennomført del 1 av kurset - uke 48 (november 2006)

eller uke 38 (september 2007)

Påmelding:
Påmelding.snarest til: NieLs Kristensen

Niels.kristensen@aLfhs.no

Det vil komme mer program og opplysninger i løpet av august.

_
ÅL FOLKEH0YSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE



Verdenskongressen
for døve

Sommerens store internasjonale begivenhet for døve var WFDs generalforsamling
og verdenskongress for døve i Madrid. Norges Døveforbunds deltakere på kon
gressen deler i flere artikler sine inntrykk fra begivenhetene med bladets lesere.

Generalforsamlingen: Nye statutter i fokus
Av paal.richard.peterson@doveforbundet.no

I forkant av WFDs 17. generalforsam
ling ble der avholdr workshop for å la
der rekordstore amallet delegarer fra 95
land få drøfre problemstillinger knytter
til generalforsamlingen på forhånd. Ar
så mange land kunne delta skyldes et
sjenerøst bidrag fra den spanske stat til
delegater fra den sørlige halvkule.

En av de største utfordringene når det er
samlet så mange fra så mange ulike land
og språkmiljøer, er nemlig informasjon

og kommunikasjon. Under den to dager
lange generalforsamlingen var for ek
sempel delegater fra spansktalende land
flere ganger fremme for å uttrykke ønske
om dokumemer på spansk, og svaret fra
WFD var det samme hver gang: WFD
har engelsk som offisielt skriftspråk
og har ikke kapasitet til å oversette til
alle språkene som er ønskelige. Etter at
mye tid på både workshopen og under
selve generalforsamlingen ble brukt til å
oppklare faktaspørsmål og uklarheter, ble

en av konklusjonene at WFD i fremtiden
må bruke internett mer aktivt til formid
ling av informasjon.

Nye statutter
WFD opplevde en finansiell og adminis
ttativ krise i 2004, og styret nedsatte en
organisasjonsutviklingskomite som gikk
gjennom alle sider ved WFDs adminis
trasjon. Foruten å snu underskudd til et
pent lite overskudd, konkluderte komi
teen og styret med at det trengtes nye

...
, .,."
... JI

Generalsekretær Paal Richard Peterson ogforbundsstyremedlem Hedvig Sinnes var NDFs representanter på WFDs generalforsamling. Forbundsleder
Hanne Kvitvær deltok som styremedlem i WFD.
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vedtekter som forankret WFD i ett land
(<<legal seat,,), for på den måten å kunne
drive organisasjonen mer effektivt. Slik
forankring ville dessuten gi bedre vilkår
for innsamling av finansiell støtte. Et
tersom WFD nå er plassert i Helsingfors,
ble det derfor foreslått at WFD skal ha
sin forankring i Finland.

Sisu versus såret stolthet
Dette fikk de italienske representantene
til å reagere, for var ikke WFD allerede
legalt forankret i Roma? Og skulle
WFDs offisielle språk være finsk? Til
tross for massive protester fra den italien
ske delegasjonen, og et mangfold av ulike
spørsmål fra andre delegater, ble de nye
statuttene vedtatt for fire år, med sikte på
ny revidering og gjennomgang ved neste
kongress.

Internasjonalt tegnspråk
Diskusjon ble det også omkring hvil
ken betegnelse man skal bruke på det
"språket" man kommuniserer med under
generalforsamlingen. Er det internasjo
nale tegn eller internasjonalt tegnspråk?
Generalforsamlingen vedtOk at "interna
sjonale tegn er møtespråk".

Gjenvalg av «våre»
President Markku Jokainen ble gjenvalg
ved akklamasjon uten motkandidat. Det
skulle velges ni styremedlemmer og det

var kun 10 kandidater, og både Hanne B.
Kvitvær og Joe Murray ble gjenvalgt som
styremedlemmet. Joe og Hannes solide
innsats for WFD må bemerkes, og gjen
valget var fullt fortjent. Begge satt i den
ekstraordinære organisasjonsutviklings
komiteen, og begge gjorde flotte, gode og
nøyaktige presentasjoner av arbeidet til
denne komiteen under generalforsamlin
gen. Bra jobbet, Hanne og Joe!

Om fire år
Neste kongress arrangeres i Durban i
Sør-Afrika. Sør-Afrika knuste motkandi
daten Tyrkia, og det var tydelig at mange
nå mente at det på tide med kongress
i et nytt kontinent. Sør-Afrika prøvde
for tredje gang å få arrangementer, og
denne gangen lykkes de. Man kan spørre
seg hvorfor det er så viktig for et land å
arrangere en så stor kongress. Det må da
være masse jobb, utakknemlige gjester
og økonomisk underskudd? Svaret kan
ganske enkelt være: ved å ta på seg et så
stort arrangement, får døvesaken enorm
oppmerksomher i arrangørlandet. Et
stjerneeksempel på det, er der spanske
parlamentets vedtak fra juli 2007, perfekt
timet med kongressen: spansk tegnspråk
er offisielt språk.

Generalforsamlingen vedtOk for øv
rig, etter forslag fra Spania, å redusere
lengden på kongressen til 3-5 dager

(gjeldende fra 2015). Dette ble begrunnet
med økonomi, både for arrangørene samt
delegater fra utviklingsland.

Takk til Norge
Norge fikk, sammen med Sverige, fin
land, Danmark og Russland, oppmerk
somhet (se illustrasjon) under general
forsamlingen, da disse landene de siste
fire årene har bidratt med økonomisk
støtte til WFD utOver medlemskontin
genten. For Norges del dreiet det seg om
armbåndssalget som brakte ca 50.000
kroner til WFD, samt styremøtet i Norge
i januar i år.

Norge og Madagaskar
Under bistandsseksjonen på verdenskon
gressen presenterte forbundsleder Hanne
Kvitvær og generalsekretær i det gassiske
døveforbundet Dimby prosjekret som de
to land har samarbeidet om på solskinns
øya. Med hjelp av midler fra Atlas
alliansen jobbes det på tre felt: Styrking
av døves egen organisasjon på Madagas
kar, utdanning av tolker og utarbeidelse
av tegnordbok.
Dimby og Hanne hadde forsamlingen i
sin hule hånd. Det var godt å se Norge
gjøre seg bemerket på et område vi tradi
sjonelt ikke har vært aktive.

Bildene fra Madrid er tatt av

Gunnar Hansen og Sissel Gjøen

World Federation of the Deaf

CERTIFICATE OFAPPRECIATION

Norwegian Association of the Deaf
for thei< loyal financial support to the World Federation of the Denf

15th }ufy 2007

NDFfikk en spesiell takk fra WFD for en pengegave på ca kr 50.000 som kom inn gjennom salg av
armbånd.
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Apningsforedrag
Av sissel.gjoen@doveforbundet.no

- Uten aktiv deltakelse fra WFD hadde
dette aldri blitt vedtatt. WFD har gjort
en fantastisk jobb og han nevnte Liisa
Kauppinen spesielt.

For dette arbeidet mottok Kauppinen
WFDs første menneskerettighetspris,
under åpningen av verdenskongressen.

For å gjennomføre konvensjonen påpekte
Mackay at det er tre hovedområder som
er spesielt viktige: inkludering i samfun
net, holdningsendringer og praktisk
tilgjengelighet. 100 land har ratifisert
konvensjonen. Mackay oppfordret inn
stendig alle deltakende land til å presse
på sine egne myndigheter for å gjennom
føre konvensjonen. Alle organisasjonene
må sikre implementering av konvensjo
nen både nasjonalt og internasjonalt. Om
vi klarer dette skal konvensjonen fjerne
barrierer, var avslutningsbudskapet til
Dave Mackay.

Han fortsatte med å si at konvensjonen
inneholder mye om praktisk gjennomfø
ring. Det er over 30 hovedartikler - og
målet for FN er at den skal være lett å
gjennomføre. Artiklene gjelder kom
munikasjon, utdanning, tilgjengelighet,
helse, arbeid, rehabilitering, politisk del
takelse, kvalitet og ikke-diskriminering.
Det er skjedd et paradigmeskifte, fra so
sial tilfeller til fjerning av fordommer og
barrierer. Her har tegnspråk en viktig og
sentral rolle. Ytrings- og meningsfrihet,
rett til å få og gi informasjon må hvert
land passe på å følge opp. Anerkjen
nelse av tegnspråk på alle livsområder,
rettigheter til utdanning og tilgang til
informasjon, rett til tolk og aksept av
tegnspråk.

- Døve anses å ha en kulturell og lings
vistisk identitet og tegnspråk defineres
som språk, dette er direkte resultat av
FNs arbeid, hevdet Mackay.

- FNs grunnleggende menneskerettighe
ter gjelder for alle, i teorien, men ikke i
praksis. Derfor var det viktig å få en egen
konvensjon for funksjonshemmede. På
samme måte som kvinner, raser og barn
har egen konvensjon.
Alle har rett til frihet og til ikke å bli
diskriminert. Det kreves mye lobby
arbeid for å få gehør for sine krav,
også fra WFD. Samtidig skal mange
statistikker dokumenteres. 20 % av de
fattige i verden er funksjonshemmede, og
dødstallene for barn med funksjonshem
ninger er 80 % mens det for andre barn
er 20 %, sa Mackay.

Don Mackay, ambassadør fra New
Zealand, i FN, hadde fått æren av å åpne
kongressen, med forelesning om den
nye FN konvensjonen om rettigheter for
personer medfunksjonshemninger. Han
redegjorde for prosessen frem til vedtaket
i FN desember 2006. Forhandlingene
startet i 2000 - og er den konvensjonen
som har tatt kortest tid - ikke minst
takket være internett og muligheten til å
drive lobbyvirksomhet via nettet.

Han fortalte at FN sier at funksjons
hemmede er verdens største minoritet,
650 millioner har funksjonshemning
og gruppen øker ettersom befolkningen
øker, flere lever lenger og kriger og ka
tastrofer medfører skader på mennesker.
Statistisk blir tre såret når en blir drept
i krig og dermed øker antall funksjons
hemmede. Dette er medvirkende årsaker
til at FN vedtok en egen konvensjon for
funksjonshemmede.

- I følge FNs menneskerettigheter har
døve samme rettsvern som andre, men
hvis døve kommer opp i en rettssak fin
nes ikke rettigheter til tolk. Det samme
gjelder rettigheter til å delta ved politiske
valg. FNs generalforsamling fikk mye
kunnskaper og nye opplevelser gjennom
funksjonshemmedes lobbyarbeid. De
har fått en klar fremstilling om hvordan
funksjonshemmede opplever sitt liv i
forhold til storsamfunnet, understreket

Don Mackay. Kongressenteret lå utenfOr sentrum og medfirte 2 - 3 timers pendling med T-bane hver dag.
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Menneskerettigheter, lingvistiske rettigheter og kultur
Av sissel.gjoen@doveforbundet.no

Første hovedforelesning på kongtessen
var om menneskerettigheter, lingvis
tiske rettigheter og kultur. Forelesere
var Yerker Anderson og Kim Robinsom.
Anderson er tidligere ptesident i WFD.
Han har for tiden ansvaret for å koordi
nere ekspertarbeidet i WFD om men
neskerettighetsnettverk. Kim Robinson
er rådgiver for regjeringen i New Zealand
når det gjelder menneskerettigheter. Han
er også medlem av WFDs ekspertgruppe.

Anderson og Robinson vekslet på å legge
frem forelesningen og Anderson innledet
med å slå fast at 40 land har tegnspråk
som offisielt språk.

Lingvistiske og kulturelle rettighetet,
og offisielt anetkjent tegnspråk er ikke
tilstrekkelig uten en lov som beskytter

tegnspråk. Det er ulik praksis i verden
for hvordan tegnspråk er anerkjent,
Robinson og Anderson nevnte 4 ulike
måter.

1. Tegnspråk som offisielt språk, nedfelt i
grunnloven. Men de fleste lands grunn
lovet har ikke noe om språk, og bare et
land har vedtatt dette.

2. Tegnspråk anerkjent for utdanning
og tilgjengelighet, ofte nevnt i politiske
vedtak.

3. Dominerende språk er heller ikke ned
felt i grunnloven, noen land har antidis
krimineringslov.

4. Resolusjoner eller andre politiske do
kumenter. Disse er ubeskyttet, har gjerne

kort liv, begrensninger og endres i takt
med skifte av regjeringer.

- Sptåk og kultur er en menneskerettig
het. Tegnspråk er en menneskerettighet,
fastslo de to foreleserne.

- Aksept for sin kultur, tilgjengelighet
og likeverdighet er viktige faktoter for
å gi døve en bedre hverdag. Vi må også
benytte oss av ny oppdatert forskning.
Tegnspråk, utdanning, kultur, sosial
aksept og tilgang for døve personer gir
menneskeverdighet, mente foreleserne.

Yerker Anderson og Kim Robinson
konkluderte med at de nasjonale tegn
språkene må anerkjennes i lovene til det
enkelte land.

Paddy Ladd forelesning
Av sissel.gjoen@doveforbundet.no

Kongressenteret hadde godplass til de ca 3.500 som hadde adgang til kongressen. Flere tusen andre
døve fra hele verden var også kommet til Madrid, men hadde ikke sett seg råd til å betale deltaker
avgiften på nesten kr. 5.000. Dermed ble de heller ikke inkludert ikongressmiLjøet.

Paddy Ladd er direktør for utredning og
studielinjer for døve ved Bristol Univer
sitet i England. Hans tema var kulturelle

rettigheter og tegnspråkbrukere. Ladd
mente at organisasjonene selv må stå
for forskning i tegnspråk, rettigheter og
kultur. Døve må selv forske på døvekul
turen.

- En gruppe som har et sptåk utvikler sin
egen kultur, språk er basis for hvordan
folk oppfatter verden. Aanerkjenne tegn
språk er ikke nok. Det har ikke stoppet
utviklingen av Cl operasjoner. Forsvin
ner vår arv?, spurte Ladd provokatorisk.

Han viste til den nylig inngåtte avtalen
mellom WFD og WASLI (det interna
sjonale forbundet for tegnspråktolker),
som ble undetskrevet på WFDs general
forsamling. Den sier klart at døve selv
bestemmer og skal «gå foran» i spørs
mål knyttet til tolkerollen. Ladd roste
rolkefotbundet for å ha inngått avtalen.
Han stilte samtidig spørsmål om det var

mulig å få døvelærere til å inngå samme
type avtale.
Ladd et vel en av de få som har kommet
med innsigelser til FNs konvensjon for

mennesker med funksjonshemning. Han
nevnte for eksempel at inkludering ikke
beskytter døveskolen og at konvensjonen
ikke sier noe om døveskolen eller CL
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Også norske forelesere
Av Cathrine Stensrud catste@online.no

Det var også plass til norske forelesere på
kongressen. Fta stiftelsen Signo ved Nøk
kelbo, Andebu foreleste Lars Hansen,
sammen med beboer Svein Arne Olsen.
Tittel på foredraget var «Analfabet? Ikke
nå lenget!» De viste på storskjerm sitt
progtam «Skriv med bildw>.

Svein Arne Olsen er døv og utviklings
hemmet. Han bruker programmet «Skriv
med bilder» som er laget i England.
Programmet er en integrert tekst- og bil
debehandler for barn og voksne som har
vansker med vanlig tekst1esing, fortalte
Lars Hansen.
- Programmet kan hjelpe barn og voksne
med lærevansker som ikke kan lese eller
skrive. Det er brukt som et supplerende
alternativ til kommunikasjon.

Brukeren Svein Arne Olsen kan ikke
prate norsk. Det eneste han kan er norsk

tegnspråk. For Olsen er skrive- og lese
prosessen komplisert. Han kan ikke lese
normale bokstaver, men han oppfatter
bra symboler.

Programmet er derfor til stor hjelp for
ham i hverdagen. Han lager for eksempel
handlelister, kakeoppskrifter, avtaleka
lender, søknader, sakslister med mer på
denne måten, opplyste Hansen.

På storskjermen skrev Olsen selv stolt ved
hjelp av symboler: «Hei Svein Arne Spa
nia glad.» Da han satte bilde av et spansk
flagg på storskjermen sprakk han i et
stort smil og kikket på publikummet sitt.
Olsen har et nettverk rundt seg som han
kan skrive invitasjoner, brev og e-post til.

Svein Arne Olsen er interessert i nye
ord, for eksempel ordet «kongress». Han
finner et symbol som passer ril order

kongress, og setter inn symbolet i en
bestemt kategori. På den måten lager han
sine egne ordlister. Han har assistenter
som hjelper til med å øke ordforrådet.

- Vår utfordring er å øke ordforrådet og
hans utfordring er å kategorisere symbo
ler. Uten symbolene kan han ikke skrive
setninger.

Han kan velge enten bilde, symbol eller
omriss av tegn som passer til et bestemt
ord, sa Hansen.

Svein Arne Olsen skrev også på storskjer
men at hans bror og svigerinne var med
på turen til Madrid.

A skrive med bilder er tydeligvis en bra
metode for Olsen. I fremtiden er det kan
skje mulig å bruke symbolene på mobil,
var noen av foreleserens avslutningsord.

eODA i barnehagealder
Av bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no

Trine Lin Kronhaug og Monica Sand
land Lundahl fra Al Folkehøyskole
og kurssenter for døve foreleste om et
prosjekt de har hatt om 7 CODA barn.
CODA står altså for Children of Deaf
Adults - som på norsk blir barn med
døve foreldre.

- Prosjektet ble gjennomført i en barne
hage på Al. Målsetningen var tosidig:
Først å øke bevisstheten om at CODA
barn har 2 språk- og kulturer. Dernest å
normalisere døve og tegnspråk i barne
hagen ved å integrere de to kulturene og
språkene i den daglige rutinen i barneha
gen, fortalte foreleserne.

Kronhaug og Lundahl redegjorde for det
som var utført i prosjektet. De hadde gjort
observasjoner av barnehagens daglige ruti
ner, om CODA-barn viste bruk og forstå
else av døvekulturens atferdsnormer ved
for eksempel banking på bordet, vinking,
å holde øyekontakt under samtaler.

- Prosjektet har holdt kurs for de ansatte i
barnehagen. Der fortalte vi om <<!lorma
liseringsbegrepet» i prosjektet, generelt
om døves familieliv og spesielt om
CODA-barnas situasjon. Vi informerte
om språkutvikling og kulturelle uttrykk
hos barna. Vi gjennomførte også to
tegnspråklige samlingsstunder med alle
barnehagebarna, der målet var å almin
neliggjøre tegnspråk som språk, sa de to
Al-foreleserne.

Noen av konklusjonene etter kurset for
de ansatte i barnehagene viste at man
hadde erfart at CODA- barna delvis
brukte sin kulturelle bakgrunn fra døve
foreldre i sin atferd, ved for eksempel å
banke på bordet for oppmerksomhet.
Det kom også frem at de ansatte visste
lite om tegnspråk.

Prosjektet har laget en hefte: «CODA
barn i barnehagen» med undervisnings
opplegg, informasjon om CODA-barn

og døve familier. Heftet inneholder blant
annet: Råd til pedagogisk personale,
CODA-barns atferd, samspill med døve
foreldre, fem undervisningsopplegg knyt
tet til tegnspråklige DVD'er.

Monica Sandal Lundahl har tegnet, mens
Trine Lin Kronhaug venterpå tur. De to

foreleserne fra Alfolkehøgskole og kurssenter
for døve samlet fullt hus med sin forelesning
om Coda-barn. Monica og Trine Lin holdt sin
forelesning på internasjonale tegn, og det gjorde
de på en utmerket måte!

28 0I1edlemsblad for 1'{s>rges "Døveforbund 6/2007



Verdenskongressen i Madrid

2 X Peterson
Av Hedvig Sinnes hedvigs@lysne.no

Ekteparet Paal Richard og Katharine
Peterson holdt hvert sitt innlegg på kon
gressen. Paal Richard om menneskeret
tigheter og Katharina om mental helse.

Først i ilden var Paal Richard som
fortalte om døves tilgang, eller mangel
på tilgang, til informasjonssamfunnet.
Et inkluderende samfunn er ikke et
samfunn som skal presse alle inn i en
og samme mal, men et samfunn som
aksepterer at borgerne velger forskjellig,
sa han.

- De fleste døve opplever ofte svikt i
tilgang til informasjon og får dermed
følelsen av å ikke være fullverdig deltaker
og likestilt i samfunnet. For å kunne
være borger på lik linje med alle andre i
samfunnet må barrierer brytes. Døveor
ganisasjonene har derfor en viktig opp
gave fremover, nemlig å bekjempe ulike
typer barrierer, fremholdt Paal Richard.

NDFs generalsekretær presenterte en
undersøkelse om hvor stor deltakelse
døve hadde i forbindelse med Stortings
valget i 1997 hvor 78,3 % av den norske
befolkningen deltok i valget, mens bare
55 % av døve brukte stemmeretten. Paal
Richard forklarte det med manglende
informasjon til den døve befolkningen.

På storskjermen presenterte han et
trafikkskilt - et fareskilt. Der sto ordet
«døv» under et bilde av barn på skole
veien. Skiltet kunne symbolisere 3 bar
rierer, mente Paal Richard.
Først signaliserte det fare. Det går på
holdninger hos noen hørende i sam
funnet. Døve blir sett som en fare for
samfunnet. For eksempel får ikke døve
mulighet til å ta minibuss-sertifikat. Et
annet eksempel, døve blir Cl-operert og
avisene skriver: - «Barnet ble reddet!» For
det andre kan skiltet få oss til å tenke på
hjelp. Døve trenger hjelp, det er et tradi
sjonell måte å se på funksjonshemmede
på. Til sist forteller skiltet noe om barn.
Kanskje at vi har lave forventninger til
døve barn. Kanskje har samfunnet for
stort fokus på hva døve ikke kan.

Paal Richard fortalte at NDF de siste
årene har vunnet noen viktige kamper,
som blant annet opphevelsen av tolke
taket, opprettelsen av teater Manu, økt
tegnspråktolking og teksting i NRK.
Men mye gjenstår, stadig nye utfor
dringer dukker opp som en følge av
at samfunnet hele tiden forandrer seg.
Enhver organisasjon må prøve å holde
takt med forandringen. Vi har ansvar
for å bryte slike barrierer - slik at vi kan
være borgere i samfunnet på lik linje med
alle andre! For døve er informasjon viktig
- god og fullverdig informasjon - gir
økt deltakelse i samfunnet, avsluttet den
første halvdelen av ekteparet Peterson.

Bare ti minutter etter at Paal Richard
var ferdig med sitt innlegg sto hans kone,
Katharine Peterson klar til å holde et 15

minutters foredrag om mental helse.

Den beste halvdelen av ekteparet Peterson tar
en titt i programbladet etter den vellykkede
forelesningen sin.

Katharine åpnet med en kort presenta
sjon av Aker sykehus, der det på Gaustad
finnes en egen avdeling for døve og tung
hørte. Hun fortalte om det brede tilbudet
avdelingen i dag gir til alle aldersgrupper.
Hun klargjorde en del av de utfordringer
avdelingen har, blant annet at Norge er
et langstrakt land, men alle innbyggerne
har rett til samme behandlingstilbud.

- Ansatte på døveavdelingen må ha gode
kunnskaper om døves levekår. Det er
ikke nok å bare å kunne tegnspråk, sa
hun.
Katharine delte brukerne av avdelingen
i to hovedgrupper. Den ene gruppe har
tegnspråk som førstespråk, mens den
andre gruppen kan lite eller ingenting
om tegnspråk. De to gruppene byr på
ulike utfordringer, men en finner typiske
problemer for gruppene.

- De som ikke kan tegnspråk, sliter ofte
med sorg, følelsen av å være fremmed
i egen familie og savn av hørsel etter
hørselstap. De som kan tegnspråk har
andre former for problemer, som for
eksempel at familie ikke kan tegnspråk,
eller vansker med å inkludere andre døve
i sitt sosiale nettverk. Også skader etter
seksuelle overgrep er et problem, opplyste
Katharine.

Hun understreket at klienter som har
mistet hørselen som voksne, eller som av
en eller annen grunn ikke kan tegnspråk,
blir oppfordret til å lære seg tegnspråk.
For mange er det å lære tegnspråk et
nederlag. Men etter hvert ser en at kom
munikasjonen blir lettere og mer fri enn
tidligere.

På grunn av stram tidsplan i program
met kunne maks en eller to personer fra
salen stille spørsmål etter forelesningene.
Spørsmålene til Katharine var: Hva med
døvblitte over 50 år, må de også lære
seg tegnspråk? Vil de orke å lære et nytt
språk - midt i sorgperioden over å ha
mistet hørselen? Og hva med ektefellen
til den som mistet hørselen?

Katharine svarte at personalet på
sykehusene selvsagt ikke tvinger noen
til noe som helst, de driver heller ikke
med overtalelser for å få noen til å lære
tegnspråk, men de gir anbefalinger og
råd og ber klientene selv vurdere hvilke
muligheter kunnskaper i tegnspråk kan
gi den enkelte. Det er aldri for seint å
lære et nytt språk, var budskapet til den
norske psykologen.
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Mikrokredittprogram for døve kvinner
Av bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no

Khadijat Rashid, fra Gallaudet Universi
tetet foreleste om hvordan døve kvinner i
u-land kan gis en bedre fremtid.

Hun fortalte om Grameen Bank, som
fikk Nobels fredspris i fjor, hvordan hans
program har hjulpet millioner av fartige
hørende kvinner i u-land i å skape et eget
levebrød. Det er kvinner som ikke får lån
i vanlige banker. Ofte er det grupper på
5 - 8 kvinner fra et lokalmiljø som søker
og samarbeider om å få lån av Grameen
Bank. Disse kvinnene blir «intervjuet»
i hva pengene skal brukes til. Det kan
for eksempel være for å kjøpe en liten
bondegård, eller kjøpe husdyr som kan

produsere melk for videresalg. Kvinnen
betaler lirt av lånet tilbake hver måned og
innen et år skal alt vanligvis være tilbake
betalt. Fordelen med at det er grupper
av kvinner som søker sammen om lån er
todelt: Gruppepress, på den måten at det
er i alles interesse at det går bra med alle
sammen - og at gruppen på 5 - 8 kvinner
kan hjelpe hverandre, fortalte blant annet
Rashid.

- Døve - og særlig døve kvinner faller
utenfor alle typer utviklingshjelp som
kommer fra FN eller andre i-land. Gram
een Bank har hirtil ikke girt mikrokre
dirt til døve kvinner, sa foreleseren.

Hun lanserte på kongressen en modell
med mikrokreditt til døve kvinner.
Rahid oppfordret alle døveorganisasjo
nene til å begynne å tenke alternativt i
forhold til utviklingshjelp. Enten kan
døveorganisasjonene begynne å organi
sere mikrokredirt direkte til bestemte
utviklingsland. Hun nevnte Afrika som
et område der døve kvinner virkelig er
blirt neglisjert. Eller døveorganisasjonene
kunne samarbeide med WFD, slik at de
kunne koordinere og utvikle mikrokre
dirtprogrammer for døve kvinner.

Arbeidsformidling for døve
Av bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no

I 2005 fikk døveforbundet i New Zea
land midler av landets Sosialdepartement
for å videreutvikle en landsdekkende
arbeidsformidlingstjeneste for døve.
Dette var temaet for forelesningen til
Lianna Kennedy, fra døveforbundet i
New Zealand
Hun begynte med å fortelle at det ble an
satt 12 konsulenter, der 4 selv var døve,
fordelt på lokale kontorer. Gjennom
arbeidet til konsulentene har 200 døve
kommet i arbeid.

- Det var nødvendig å etablere en ar
beidsformidling som tar vare på døves
kultur-, bakgrunn- og språk, samt forstå
else for døves forutsetninger i å kunne ha
fungere i ulike jobber. Tidligere erfa-

Vi kjenner igjen noen norske ansikter blant pu
blikum i en av ftrelesningssalene på kongressen.

ringer viste at døve i stor grad fikk jobb
gjennom familie og venner, og ikke så
mye via den offentlige arbeidsformidlin
gen, forklarte Kennedy.

Prosjektets fokus er å ha døve i sentrum.
Der døve arbeidssøkere kan føle seg
trygge i hele prosessen, fra de melder seg
som arbeidssøkere til de får jobb. En del
av oppgavene til konsulentene er også å
følge opp døve som har fårt jobb for å
sikre at både den døve og arbeidsgiveren
får den nødvendige bistanden som er
nødvendig.

-Jobbsøkeren tar først kontakt med
døveforbundets lokale kontor der konsu
lenten intervjuer jobbsøkeren. Det lages
så en personlig plan, en jobbsøker-stra
tegi, tilpasset den enkelte. Innholdet i
planen kan eksempelvis være å se hvilke
typer jobber som passer, hvilke kurs og
utdannelse den enkelte bør ta, utdypet
Kennedy.

Ofte var konsulentene med arbeidssøker
ne under jobbintervjuene. Et av delmåle
ne for prosjektet er å hjelpe arbeidsgivere
som kan tenkes å ansette døve, eller som
har døve ansatte. Arbeidsgivere tilbys

opplæring i hvordan de kan ivareta døves
behov på arbeidsplassen. Det kan være
kursing i tegnspråk og - eller innføring i
døves språk og kultur.

Av virkemidler som ble brukt i prosjektet
nevnte foreleseren blant annet: Jobb
klubb - en nertverksbygging der en tar
del i andres erfaringer. Workshop som
gir trening i jobbintervjuer og kunnska
per om å skrive søknader. Hvordan en
arbeider i team, hørende og døve arbeids
takere sammen.
Videre understreket Kennedy viktighe
ten av praksisplasser, der arbeidsgivere
får muligheter til å bli kjent med døve
ansatte og der døve får arbeidstrening.
Prosjektet hadde også egne kvinnegrup
per, spesielt for småbarnsmødre som
ønsker å komme seg inn i arbeidslivet.

- Prosjektet har hirtil fårt mange gode til
bakemeldinger, ikke bare fra døve, men
også arbeidsgiverne er svært fornøyd med
den nye ordningen. Ordningen formidler
jobber på alle nivåer. Stadig Bere døve
tar høyere utdannelse og utfordringen
i framtiden er å kunne matche døves
utdannelse og jobbnivå, avslurtet Lianne
Kennedy.
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Hvem eier tegnspråk?
Av sissel.gjoen@doveforbundet.no

Frances Elton, Deafness Cognition &
Language Research Senter, University
College London forelesre om temaet «å
eie tegnspråk». Hun var en fargerik kvin
ne med et internasjonalt tegnspråk som
gjorde den norske tolken overflødig! Hun
har gjort en undersøkelse og fått frem tall
og svar på hvem som bruker tegnspråk,
hvor mange og hvorfor. I England ble
BSL (britisk tegnspråk) anerkjent i 2003,
men det er fortsatt ingen beskyttelse for
språket.
Tusenvis av briter lærer BSL hvert år og
får bevis eller eksamenspapirer.
Fra oppstart av kursene og til i dag har

2 millioner høtende briter lært BSL. Det
er 250 000 døve tegnspråkbrukere. De
som bruker BSL daglig er døve, hørende
barn med døve foreldre, hørende som
jobber sammen med døve, tolker og
andre.

Elton snakket om hvordan språket
endres, alle språk endres over tid men
tegnspråk endres raskere, påpekte hun.

Hun reiste spørsmålet:
- Er det bare endringer eller ødelegges
språket? Vi låner tegn og BSL påvirkes
av nye tegn fra ulike områder, fra andre

land og blir påvirket av teknologien. Talt
språk bevares i ordbøker, hva med tegn
språk? «Gamle» tegn bare forsvinner.
Hvem eier tegnspråk? Elton var helt klar
på at det var døve selv. Hørende lærer
seg tegnspråk men de eier det ikke. Om
det ikke finnes døve - finnes heller ikke
tegnspråk. Hun var opptatt av at døve
selv må forske mer på tegnspråk og at det
må være klare krav til de som skal under
vise, både i tegnspråk og døve barn.

Frances Elton fortalte også at det britiske
døveforbundet har endret navn til Tegn
språkforbundet.

Levedyktige høreapparater
Av bjørn.a.kristiansen@doveforbundet.no

Howard Weinstein fra Brasil foreleste om
virksomheten til firmaet Aurora Afforda
ble Hearing Trust.

Han informerte om at i u-land har over
250 millioner mennesker behov for høre
apparater. Det største problemet er ikke
å skaffe seg høreapparater, men å kunne
betale for høreapparatbatterier.

- Et vanlig høreapparatbatteri koster 6
kroner og varer i ca en uke, noe de fær
reste har råd til, sa Weinstein.

Firmaet Aurora har utviklet en enkel bat
terilader som lader høreapparatbatterier
via solenergi. Slike ladebatterier koster
6 kroner og varer i 2 - 3 år. Firmaet har
utviklet en pakke med et høreapparat, en
batterilader og et ladebatteri som koster
ca kr. 800.

Aurora har tre målsetninger: Å levere
rimelige høreapparater og batterier,
spesielt til barn.

Å gi døve arbeid. At døve arbeider med
døve.

og Mexico og gir disse 2 - 4 ukers kurs
der de lærer om høreapparater, ladere
og batterier, når det gjelder vedlikehold
og reparasjon. Samtidig gis de kunnska
per om hvordan det kan organiseres et
levedyktig salgs- og distribusjonsapparat i
sitt hjemland. Kursdeltakerne lærer igjen

andre døve i sine hjemland i hvordan de
kan selge og håndtere høreapparatene.

- Vårt firma begynte virksomheten for
vel 2 år siden og har frem til nå solgt
10.000 høreapparater med batteriutstyr,
sluttet en stolt Howard Weinstein.

Firmaet tar inn noen døve fra flere land,
hittil fra Botswana, Jordan, Pakistan

De fleste av NDFs representanter sammen medgeneralsekretær Dimby fra det gassiske døveforbun
det. Fra venstre: Hedvig Sinnes, Bjørn A. Kristiansen, Sissel Gjøen, Gunnar Hansen, Dimby, Paal
Richard Peterson, Hanne Kvitvær og Cathrine Stensrud.
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Genteknologiens påvirkning av døve
Av sissel.gjoen@doveforbundet.no

En fin representant ftr Afrikas mange flotte kvinner.

I kommisjonen for medisin, bioteknologi
og bioetikk var det en meget interes-
sant forelesning av Teresa Blankmeyer
Burke, spesialist i bioetikk og filosofi ved
fakultet for religion og filosofi på Gal
laudet Universitet. Forelesningen tok for
seg hvordan genteknologien blir brukt og
hvordan den påvirker døve. Sentralt er
bioetikk, filosofi, forskning og døveorga
nisasjonene.

Bioteknologi består av; kloning, stam
celleforskning, livsforlengende maskiner,
genetikk, kroppstransplantasjoner, hjer
ne- og nevroimplantat og nanoteknologi.

Foreleseren kom inn på temaer som bør
diskuteres dypere, som:
Vitenskapelig teknologi betyr det utvik
ling? Medisinsk bioteknologi; er det bra?
For hvem? Hvem etterspør forskningen
og utviklingen? Bioteknologi og døve
samfunnet - byr det på konflikt? Hun
understreket viktigheten av at døveorga
nisasjonene er med i i denne diskusjonen.

Blankmeyer Burk fremholdt at Cl var
den første bioetiske og bioteknologiske
utfordringen for døve. Flere snakker om
et kulturelt folkemord. Hun nevnte blant
annet at det i dag diskuteres mye om ett
eller to Cl apparater skal opereres inn, og
stilte spørsmål om det er riktig etisk å få
to implantater, for da er man utelukket
fra å få nyere og bedre teknologi senere.

Hun fryktet at det i fremtiden kan bli
krav ril resting av fastere for å oppdage
døvher, slik det er for downs syndrom
nå. Connex 26, gener som gir døvhet er
oppdaget. Hva vil myndighetene bruke
forskningsresultatene ril, undret forele
seren.

Teresa Blankmeyer Bruke har sktevet en
avhandling om temaet: "Valg av døve el
ler hørende barn, genetisk manipulering,
er det rikig?,>
Der drøfres spørsmål om hvem skal be
stemme hvem som skal leve og hvem som
skal dø? Og hva beryr begrepet å være et
<<normalt menneske»?

Burke stilte mange spørsmål og oppfor
dret døveorganisasjonene til å diskutere
dem nøye. I 2003 under bioteknologi
konferansen i Athen var det veldig få
døveorganisasjoner som hadde en egen
policy om Cl.
Hun mente det er viktig å definere
fremgang i vitenskapen i forhold til men-

neskerettigheter og ikke medisinsk ut
vikling. Livskvaliret bør srå sentralt i all
forskning knyttet til disse spørsmålene.

Døveorganisasjonene må se ril ar institu
sjoner som godkjenner forskning på disse
områdene, også har døve medarbeidere
akrivr med i prosessen.
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Egen kommisjon for kvinner
Av sissel.gjoen@doveforbundet.no

I kommisjonen for kvinner holdt Euph
rasia Mbewe hovedforelesningen. Hun
uttrykte glede for at det for første gang
var egen kommisjon for døve kvinner på
kongressen.

Euphrasia har arbeidet sammen med det
finske døveforbundet i 15 år. Hun hadde
fokus på likestilling mellom kjønn, men
neskerettigheter for døve kvinner, FNs
menneskerettigheter som et instrument
og ulike politiske dokumenter og anbe
falinger. FNs menneskerettigheter er et
viktig perspektiv i likestillingen, menre
hun.

- Aller viktigst er utdanning. Men de
Beste kvinner i u-land får ikke opplæring

på tegnspråk, så hvordan komme videre
i utdanningen? Fortsatt inneholder
bryllupsritualer krav om at kvinnen må
respektere og underordne seg mannen.
Hvordan oppnå likestilling når kvinner
ikke får delta? Kvinner i u-land får ikke
en gang reise alene ut av landet, forralre
hun.

Hun sa videre at FNs mål er at alle barn
skal få opplæring og utdanning. Kvinner
må ta barnas fremtid på alvor. Kvinner
må også selv ra ansvar for egen helse.
Sykdommene TBC, Malaria, HIV og
AIDS er de største utfordringene. Det
må satses på informasjonskampanjer
og informasjonen til døve må være på
tegnspråk.

- Hørende menn tror at døve kvinner
ikke har sexliv og utnytter dem. Mange
døve kvinner har aids. Kvinnene har dår
lige boforhold, ofte sover de ute, de har 4
- 5 barn som de er aleneforsørger for i et
u-land. Familiene bestemmer hvem døve
kvinner skal gifte seg med - og ikke med
en døv mann!

Mbewe gjorde det klarr at døve kvinner
i u-landene ikke kjenner til FNs men
neskerettigheter i det hele tatt. Derfor er
informasjon på tegnspråk så viktig. Vi
må bruke de deklarasjonene, konvensjo
nene som finnes, sa hun.
Hun oppsummerte med at døve kvinner
i hele verden sammen må jobbe for døve
kvinners rettigheter og likestilling.

Carmen Cerrezales fra der spanske døve
forbundet var neste kvinne ur med tema;
likestilling av kjønn - et spørsmål om
menneskerettigheter.

Likestilling av kjønn
Av sissel.gjoen@doveforbundet.no

innvandrere, eldre osv. I Europa skjer der
økende overgrep mot døve kvinner - det
er stor taushet om dette i døvesamfun
net.

- Døve kvinners situasjon må bli synlig
gjort. En og en oppnår vi ikke mye, vi
må samle ressursene, vise solidaritet og
skape nettverk, avsluttet spanjolen.

Hun mente der var et godt regn at WFD
og det spanske døveforbunder hadde
løftet tema om kvinner til en egen kom
misJon.

- Døve kvinner i uland fører en stille
kamp for sine rettigheter. Forskjellen på
mann og kvinne ligger bare i biologien.
Behandles døve kvinner som en gruppe?
Vi må ikke se dette som et kollektivt
problem.

Døve kvinner skal behandles som indi
vider - som menn - ikke som en gruppe.
Skyldes diskriminering kjønn, rase,
yrkesgrupper eller andre faktorer?, spurte
Cerrezales.

Hun fortsatte med å oppfordre WFD
til å sette døve kvinners situasjon på
dagsorden. Det må bli egen handlings
plan for kvinner på samme måre som for
andre ulike grupper, som for eksempel Line Beate Fevang, en av ti norske tolker som var i aksjon under verdenskongressen.
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Situasjonen for eldre i Nederland
Av sissel.gjoen@doveforbundet.no

Jan Tempelaar fra Nederland forralre om
«De Gelderhorsr», er aldershjem som srod
ferdig for rre år siden i byen Ede. Hjem
mer besrår av rre srore hus som er bunder
sammen med glass tunneler, spesielt
bygget med tanke på døve beboere. Det
er 70 leiligheter hvorav 13 har assistanse
fra sykepleier. I tillegg er det 81 leilighe
ter for «uavhengig liv». Der er der fullt
privatliv, med egen nøkkel til å låse døra
med, smilte foreleseren.

Han forralre at de som grunnlag for å
bygge «De Gelderhorst» har brukt forsk
ning og utredninger i eget land og andre
land. De har sammenlignet resultater
i WFD og deltatt på ulike kongresser.
Staten beraler for driften på samme måte
som for hørende borgere.

Tempelaar nevnte også at det var 80 eldre
døve som delrok på WFDs kongress i
Madrid!

Fra salen ble det spurr hvorfor de hadde
plasset huset i en mindre by som Ede.
Foreleseren repliserre at de først hadde
sendt ut spørreskjemaer om hvor folk
ville bo, ut i fra svarene falt valget på
Ede. Det er bare eldre døve som bor der,
men noen par består aven døv og en
hørende.
For egen regning vil arrikkelforfatteren
få lov å mene:
I Nederland har de laget en egen «Platt
form +55» det er en egen handlingsplan
for eldre. Blant anner arrangerer de
nasjonale dager for eldre døve 2 gan
ger. I handlingsplanen rar de opp ulike

urfordringer som eldre døve møter, blant
annet alarm, varsling over SMS, skat
tesystemet på SMS, tilgang til lege via
SMS, informasjonsavis for eldre døve
(700 får denne), nettverksgruppe, sup
port og telefonservice 24 timer i døgnet.

Jeg tror nok vi i Norge kan hente noen
ideer fra Nederland men jeg har vondt
for å tro at vi kan klare ett felles hus for
eldre døve i orge. Vi bør kanskje satse
mer på rvillingmodellen, der døve kan
få egen avdeling i et hørende hus? Og
kanskje flere andre tilpassede løsninger?
Men det var flott å se det nederlandske
huset på film. Det fungene som vanlige
hjem med privat miljø og muligheter
for sosialt fellesskap, kurs, aktiviteter og
kjøpesenter i nærheten.

Småplukk fra Madrid

Møte med RSESA
Etter at NDF avsluttet samarbeidet med
landene i Sørøst-Afrika (RSESA) i 2006,
samlet OF delegater fra alle landene i
verdensdelen til et møte der en gikk gjen
nom arbeidet som har vært og hva som
kan gjøres videre.

RSESA-Iandene valgte en komite som
skal se på fremtidig samarbeid og komme
med en eventuell henstilling til NDF om
nytt samarbeid når de er klare.

Vikingaften
Tradisjonen tro arrangene Døves Nor
diske Råd også denne gang den sagnom
suste <Nikingaften». Tema i år var DNRs
IDO-årsjubileum, og hver forbundsleder
forralte om samarbeidet vi har i Norden
og på hvilken måte dette 'samarbeidet
påvirker arbeidet nasjonalt.

Med spansk tapas og nordisk drikke ble
dette en hyggelig og uformell kveld for
delegatene til generalforsamlingen og
andre gjester.

Tradisjonen tro var de nordiske døveforbundene verter for en «Vikingaftem> medgod mat, drikke og
informasjon om det arbeidet som drives i Norden. Det er Sveriges forbundsLeder Lars Ake Wikstrøm
som bærer den flotte hatten.
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Verdenskongressen i Madrid

Inntrykket alltid overveldende
Av paal.richard.peterson@doveforbundet.no

Noe som er helt unikr når døve treffes er
muligheten alle har til å kommunisere
med mennesker som bor et helt annet
sted, snakker et helt annet språk, men
som man likevel deler en grunnleggende
erkjennelse med: kunnskapen om å være
døv. Kommunikasjonen flyter ikke alltid
frirt, den møter mange hindringer i form
av kommunikasjonssvikt og forhold
som må forklares. Det unike består
ikke i problemfri kommunikasjon, men
at kommunikasjonen faktisk skjer. En
verdenskongress er først og fremst en
møteplass der det siste innen utvikling
og forskning skal deles. Gjennom årte
ulike kommisjoner og 10 ulike spesielle
interessegrupper deler forelesere sine
kunnskaper med de i overkant av 2000
deltakerne. 152 ulike forelesninger ble
gjennomført, enten i plenum, i kommi
sjoner eller i interessegrupper.

Moro med Manu
Men en kongress er ikke bare faglig
program. Med fem teaterforestillinger og
34 filmer, åpningsseremoni, døve-pub,
utstillinger og galla, er en verdenskon
gress i høyeste grad også en feiring av
den globale døvekulturen. Teater Manu
og «Arven erter Frankenstein» var en av
fem teatergrupper som ble plukket ut til
å spille, og det ble suksess: forestillingen
ble utsolgt med en gang, og godordene
var mange fra det internasjonale pu
blikum. Med den bioetiske debarten
som bakteppe, tok nertopp Manu opp

aktuelle problemstillinger på en måte
som fikk mange til å reflektere. Skaper vi
et monster som heter intoleranse, spurte
kongressavisen i sin omtale erter stykket.

Kongressens fremtid
En herlig uke med masse opplevelser til
tross: Er verdenskongressen en viktig
begivenhet som alle må være med på?
Tidligere var kongressdeltakerne en mer
sammensart gruppe med fagfolk, lærere,
døvepolitikere, hørende osv., men i dag?
Skjer «det viktige» andre steder? Jeg er
redd svaret begynner å bli at det skjer
andre steder, og at kongressen må fornyes
om den skal bevare sin viktige posisjon.
Verden blir stadig mer spesialisert, og i
Vesten har vi råd til å ta konsekvensene:

t.:t~ S' StifteLsen

~!;J 19no
www.signo.no

Vi finner egne kongresser for spesielle
fagområder, der man kan gå i dybden på
hvert enkelt tema: mental helse, utdan
ning, døve akademikere osv. Verdens
kongressen kan bli et sted der man bare
får en samling av mer eller mindre tilfel
dige foredrag hvis det ikke tas grep for å
styrke kongressens posisjon utenfor vårt
eget miljø. For det andre: De som i stor
grad setter premissene for døvesamfun
nets fremtid, nemlig medisinerne og bio
teknologene, er totalt fraværende på vår
arena. Under verdenskongressen feirer
vi vår kultur og egenart, men vi må også
vise frem derte unike til de som arbeider
mest med vårt eget samfunns fremtid. Vi
må lykkes med å påvirke beslutningene
som fattes i disse miljøene!

Døv terapeut tilbyr behandling
innen healing og NLP-terapi.

Jarleveien 4, 7040 Trondheim

sms 40403449

post@allhealing.no

www.allhealing.no

Klaus Hanssensvei 22
Postboks 3171 Årstad
5829 Bergen

DES I G N T R Y K K E R lET Telefon S5 20 77 88
Telefaks 55 20 77 89
E-post: firma@designtrykkeriet.no

www.designtrykkeriet.no
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SPORT
Norge vant B-sluttspill i VM i tennis
Av helge.herland@doveforbundet.no

Nicolai slet med en skade i foten, derfor
var det Syver som fikk den tøffe utfor
dringen å møte en av verdens beste døve
tennisspillere. Det ble slakt, 6 - O,
6 - O, men likevel en fin erfaring på veien
videre.

- Jostein møtte Kinas toer, og Lillestrøm
gutten klarte sakene godt. Han vant
6 - l og 6 - 1. Dermed ble doublekam
pen helt avgjørende og jeg valgte å spille
kampen med smerter i foten, forteller

ikolai.
- Strategien var klar, vi skulle kline til
alle ballene på Kinas toer og holde oss
unna verdensstjernen Yang. Taktikken
fungerte utmerket. Den stakkars kine
seren fikk så mye kjeft av treer, støtteap
parat og medspiller at vi nesten syntes
synd på fyren. Vi tapte første settet l - 6,
men vant de to neste med 6 - l og 6 - o.
Og det var vi godt fornøyd med, slutter
Nicolai.

For første gang i historien deltok Norge i
verdensmesterskapet i lagtennis som ble
arrangert i Munchen i juli. På det norske
laget spilte Nicolai Herlofson, 29 år, han
er spillende trener for de to påleggskalve
ne: Syver Sanengen og Jostein Dale som
begge er 17 år. Både Syver og Jostein går
på videregående skole i Oslo. De trener
3 ganger i uken og det store målet er
Deaflympics 2009 i Taipei. VM konkur
ransen i Tyskland var derfor en viktig
mellomstasjon på veien til målet om 2 år.

I VM for lag deltok det 13 land og Norge
var i innledende pulje med Australia og
Østerrike. De to beste lagene gikk til
A-sluttspillet, mens det dårligste laget
gikk til B-sluttspillet. I hver kamp spilles
det to singelkamper. Beste spiller fra
hvert av de to landene møter hverandre,
og det samme med nestbeste spiller. Står
det uavgjort etter de to kampene blir
doublekampen helt avgjørende. Nicolai
Herlofson forteller:

- Vi var det yngste laget i turneringen og
visste på forhånd at det ville bli tøft. Vi
kom i pulje med to seedete land, øster
rike og Australia. Vi tapte 3-0 mot begge
landene. Østerrike gikk helt til topps i
mesterskapet. Vi måtte nøye oss med
B-sluttspillet.

Der møtte de norske guttene Spania og
Kina.

- Først spilte Jostein mot Spanias nest
beste spiller. Jostein overr€.~ket med å
vinne, etter settere 6 - 4, 4 - 6 og 6 - 3.
I den andre kampen møtte jeg Spanias
ener og vant 6 - l og 6 - 2. Doublekam
pen avgjorde Nicolai og Syver, de vant
med sifrene 6 - 2 og 6 - 3.

Dermed var Norge klar for finale i B
sluttspillet mot stormakten Kina med
sine millioner av døve idrettsutøvere.
Kina stilte blant annet med bronsevinner
fra forrige Deaflympics, Zengbao Yang.

I finalen slo Østerrike vertsnasjonen
Tyskland. På det tyske laget spilte blant
annet Ronald Krieg som har dominert
tennissporten for døve gjennom mer enn
20 år. Han har bestemt seg for å legge
opp etter mesterskapet på hjemmebane.
I sin lange karriere har han bare tapt 3
kamper for døve. Det tredje tapet kom
mot østerrikeren Mario Kargl.
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Sport

Nær skandale i døvefotballen
Av helge.herland@doveforbundet.no

Søknadsfrist: 15. september 2007

Du kan søke om støtte. Ta kontakt med:

Felleslegatet
for døve

med i futsalmesterskapet i Bulgaria i
november?
- Ja, både kvinnelag og herrelag skal delta
der. Jeg skal rydde opp i disse sakene, og
stå på til utvalgets funksjonstid går ut 31.
desember.

Så langt Geir Frode Lunden.

Det er ikke tvil om at han gjorde en
kjempegodjobb med åfå til en avtale med
Norges Fotballforbund. Han er også kjent
for å være en dyktig trener og lagleder for
ungdommene. Mer tvilsomt er det om at
han er rett mann til å styre det adminis
trative arbeidet som en leder av døvefot
ballutvalget er pålagt. Det er ingen liten
oppgave å løse som frivillig tillitsvalgt, det
kreves både motivasjon, overskudd og ryd
dighet - og ikke minst kreves det evner som
lagspiller med andre i utvalget og med de
lokale døveidrettslagene. På dette området
ser det ut for at Lunden har sviktet.
Men flere har sviktetl Det virkerfor
lettvint å trekke seg ut av et utvalgfor
funksjonstiden utløper. Har en sagtja til
et tillitsverv får en stå på både i medgang
og motgang. Derfor har hele døvefotbal
len et ansvar for det sørgelige som nå skjer.
En bryter ned den tilliten det har tatt år
og bygge opp hos Norges Fotballforbund.
Derfor må det neste døvefotballutvalget be
stå av folk som ikke bare har et brennende
hjerte for fotballen, men også styrke og vilje
til å gjennomføre det praktiske arbeidet.

Hans Kr. Hønsvall
Postboks 192
3201 SANDEFJORD
www.felleslegatet.no
E-mail: hans.k.honsvall@colorline.no

- Nei, vi får penger - men kanskje blir
beløpet redusert noe.
- Kan du garantere at jentelaget som
deltok i Norway Cup får dekket sine
reise- og oppholdsutgifter?
- Ja, det skal de få.
- Kan du også love at det blir norske lag

Geir Frode Lunden.

- Ja, det er riktig - men nå lover jeg at
regnskaper og rapport blir sendt omgå
ende.
- Hvorfor har ikke dette skjedd før?
- Som sagt jeg tar kritikk for det, men
problemet er sammensatt. 50 % av mid
lene vi har fått er øremerket til barne- og
ungdomsforballen. Vi har problemer
med å dokumentere at vi har brukt så
mange penger til dette formålet. Det som
har vært pengeslukene for oss i fjor var
landslagsaktiviteten både med kamper i
Hellas og Russland.
- Er det fare for at døvefotballen ikke får
utbetalt tilskuddet fra fotballforbundet
i år?

Døves Tidsskrift har tidligere skrevet om
døvefotballens store økonomiske proble
mer og arbeidet med åfå Norges Fotball
forbund til å ta ansvar for gruppen. Etter
mye frem og tilbake åpnet fotballforbun
det i 2005 for at døvefotballen skullefå
en årlig bevilgning overfotballforbun
dets budsjett. Norges Fotballforbund
opprettet et eget utvalgforfotballen for
døve. Utvalget skulle styre arbeidet og
pengene. J fjor bevilgetfotballforbundet
kr. 250.000. Det samme beløpet står på
budsjettet i år, men fotballforbundet vil
ikke utbetale tilskuddet fordi de ikke har
mottatt regnskap og årsrapport for 2006.
Vi har snakket med lederen av døve
fotballutvalget Geir Frode Lunden
for å høre hva som har skjedd.

Lunden gir en orientering om hva som
har skjedd i døvefotballen de siste to
årene, fra han overtok i 2005. Blant an
net har to av de døve oppnevnte medlem
mene av utvalget trukket seg. Tilbake
er bare han selv og Berit Bjerkås, hun er
også med i fotballforbundets inklude
ringsutvalg - men kommer altså utenfra
døvemiljøet. Lunden skryter av hennes
innsats. Han forteller også at han er
svært skuffet over døveidrettslagene.
- Idrettslagene reagerer sjelden når vi ber
om hjelp til å gjennomføre tiltak for barn
og unge, som for eksempel leirer og sam
linger. Lagene er bare opptatt av å tråkke
i gamle spor og sender masse e-poster til
meg som leder i døvefotballutvalget der
de mest tar opp mindre viktige saker.
- Men det er altså et faktum at Norges
Fotballforbund ikke vil utbetale årets
tilskudd?

- Som leder av fotballutvalget må jeg ta
selvkritikk på at årsrapport og regnskaper
ikke er levert Norges Fotballforbund
innen fristen 1. februar, svarer Geir
Frode.
- Hvordan kan dette skje?
- Det er egentlig en lang forhistorie til
dette, og mange uheldige omstendigherer
som har ført til denne situasjonen, men
som leder av utvalget er det selvsagt mitt
ansvar at vi er kommet i dette uføre.
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Sport

Hva skjer :med organiseringen
av døveidretten?
Av Edvard Rundhaug

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforb~n? (NF!) hatt sitt 3. ordinære Tin~ 1. - 2. juni 2~07
i Trondheim. Tinget gjennomførte et viktIg v~dtak d.er 5.5 av delegatene gikk ~or .oppløsnmg
av NFI, kun 9 var imot forslaget. Et ekstraordmært Tmg i Oslo 1. september rna gjøre samme
vedtak før oppløsningen er formelt vedtatt.

skapet som ble arrangert i
Tallinn, Estland.

Steinar Karlsen tok 2 sølv
og 3 bronsemedaljer. Ellers
tok Steinar Karlsen, Dag
Hafstad og Kjell Danielsen
sølv i klassen trio, mens
Ann Cathrin Larsen, Trude
Nilsen og Ine Lorentzen tok
bronse i samme klasse for
kvinner.

Flere resultater og bilder
på nettSidene: http://www.
amb.ee/event.php ?id=51

Bjørn Røine æresmedlem
Bjørn Røine (bildet) ble den store æren
tildel at han ble utnevnt som æresmed
lem i NFI under Tinget for sitt man
geårige arbeid for døveidretten, både
nasjonalt og internasjonalt. Odd Roar
Thorsen rrakk frem Røines som en kon
struktiv person, som alltid har kjempet
for døveidretten - og som kommer med
gode innspill under styremøtene.

Bowling: 8 norske medaljer i Tallin

8

Futsal avlyst
Den planlagte turneringen Skandi
navia Cup i futsal, som skulle spilles
17. - 19. august i Oslo er avlyst fordi
Danmark har trukket laget.
- Danskene sliter med skader og forfall,
forteller Unni Helland, som er kaptein
på det norske laget.
- Egentlig passer det bra for oss også,
fordi vi sliter veldig med økonomien i
år. Vi må bruke de pengene vi har til
å få med alle spillerne til VM i futsal i
Bulgaria 8. - 18. november.

Det norske laget leverte sterke resultater under
nordisk/baltiske mesterskap i bowling for døve. Det
endte med tre sølv og fem bronsemedaljer i mester-

representantene for døveidretten inn for
oppløsning av NF!. Som kjent er Odd
Roar Thorsen visepresident i NF!.

NDI vil jobbe videre med saken i løper
av høsten og komme med et forslag
overfor NIF. Det er.samtidig heldig å ha
Tove Paule som idrettSpresident og Odd
Roar Thorsen som visepresident i NIF,
ettersom begge kjenner døveidretten.

Hva med døveidretten?
Norges Døveidrettskomite (ND!) blir
automatisk nedlagt når NFI ikke ek
sisterer, men samtidig vedtok Tinget at
komiteens arbeid skal videreføres under
NIF. Derfor har Tinget henstilt om at
NDI fortsetter med de samme personer
frem til årsskiftet. Samtidig knytter det
ser visse usikkerhetsmomenter rundt
overføringen og de fremtidige konse
kvensen. Derfor ba døveidrettskomiteen
om et eget møte med president Odd
Roar Thorsen og nestpresident Hedi
Anne Birkeland i forkant av Tinget for å
avklare situasjonen. Konklusjonen er at
Thorsen har gitt sitt ord på at NDI vil
beholdes som før, men hvilken tilknyt
ning og arbeidsform døveidretten vil
få er ikke helt avklart enda. Thorsen
fortalte på møtet at saken har vært oppe
i NIFs styre, og de vil oppfordre døve
idretten til å komme med et innspill
med ulike ønsker eller tanker om den
fremtidige organiseringen under NIF.
Dette var jo et positivt signal, derfor gikk

Særforbundene har nå ansvaret for alle
funksjonshemmede, inkludert døve.
Kirke- og kulturdepartementet vil følge
nøye med på hvordan særforbundene
løser denne oppgaven.

Hva vil dette bety i praksis? Fra l.
januar 2008 vil Norges Idrettsforbund
og Olympiske komite (NIF) ha ansvaret
for integreringsprosessen, og generalse
kretær Inge Andersen har gitt seg selv
og idrettSstyret 4 år på å fullføre proses
sen. De gjenværende ansatte i NFI vil
bli overført til en enhet som kalles for
kompetanseenhet under IF. Avdelingen
vil få viktige oppdrag knyttet til infor
masjonsarbeidet om funksjonshemmedes
idretter.
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Døves Kulturdager i Bodø 12-14 okt. 2007
Frist for påmelding: l. september 2007

Fornavn: Erternavn: .

E-posr: Telefon/mobil: ..

Adresse: Postnr: Poststed: .

Ektefelle/samboer: .

Dele rom med: Mat-allergier: ..
Personen(e) sender egen påmelding (dele rom)

Hvilken type: .
Kjønn D Mann

D Kvinne D Jeg/Vi bor privat
D Jeg ønsker skrivetolk

Type rom D Ønsker ikke røyk D Jeg er rullestolbruker
D Ønsker røyk D Jeg ønsker røykerom
D Ønsker allergi rom D Jeg ønsker allergirom

Spesielle ønsker/behov: ..

D Jeg ønsker ha med ledsager

Navn: .

Antall barn under 16 år: .

Barn: .

D Deltageravgift Kr 400
DUnder 16 år halv pris Kr 200
D Deltar du kun l dag .Kr 200

Dersom du er aktiv med teater på scenen
betaler du halv deltageravgift.

cl Jeg er aktiv med teater
(trekk fra med 50% av deltakeravgift)

Hvilke dager deltar du/dere:
O Vi/Jeg deltar hele helgen
D Vi/Jeg deltar kun fredag 12. oktober
D Vi/Jeg deltar kun lørdag 13. oktober

BESTILLING AV HOTELL

D Kryss av her dersom du ikke ønsker overnarting
Prisene gjelder for en person og er basert på ankomstfredag 12.
oktober og avreise søndag 14. oktober inkl. frokost.

Enkeltrom Dobbeltrom
DRadisson SAS Hotel 1.590 1.000
D Rica Hotel Bodø 1.300 860
D Clarion Collection Hotel Grand 1.260 950
D Skagen Hotel 1.380 880
D Bodø Hotel 1.560 900
D Thon Hotel 1.200 800

ROCK CAFE FREDAG 12. OKTOBER kl. 20.00-23.00
Stand up/underholdning, mye moro

Aktiviteter lørdag 13 oktober kl 1100 - 1300
velg en av alternativene
D Badeland voksen fra 16 år Kr 130
D Badeland 3-9 år Kr 90
D Badeland 10-15 år Kr 105
D Badeland/Velvære 18 års grense Kr 225
D Klatrevegg Kr 50
D Rafting til Saltstraumen min 10 personer Kr 500
D Rafting til Saltstraumen 12-24 personer Kr 450

Rafting må skje mellom kl 0900-1200
DRappelering
D Flymuseet m/lunsj, voksen Kr 175
D Flymuseet ro/lunsj, barn 6-12 år Kr 95

FESTMIDDAG LØRDAG 13. OKTOBER
RADISSON SAS HOTEL
Cl Vi/jeg ønsker delta Kr 375

UNGDOMSFEST RADISSON
SAS HOTEL kl 20.00 - PIZZA/BOWLING
D Pris inkl l drikke Kr 150

Send påmeldingen til: Døves Fylkeslag Nordland,
Postboks 404, 8455 Stokmarknes. Du vil få tilsendt faktura.

Du oppfordres til heller å bruke påmeldingsskjema på Inter
nett. Der har du flere valgmuligheter (overnarting fra og til
andre datoer enn fredag til søndag, og du kan få tilbud og
forslag på reisemåte.

Adressen er: http://www.kulturdagene.net/

Hvis du ikke finner selve påmeldingsskjemaet, så er adressen:
http://www.revio.no/registration/deltagerweb.aspx? ids =137
4%7cO&cs=MTM3NA%3d%3d
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ARBEIDSLIVSKONFERANSE
ARBEIDSRETT OG PENSJONSREFORMEN
Norges Døveforbund ved arbeidslivsutvalget arrangerer likemannskonferanse - arbeidsliv den 23. - 25. novem
ber i Lørenskog, utenfor Oslo. Det årlige arbeidslivskonferansen er et tilbud til døve som ønsker å styrke sine
kunnskaper og posisjon innen arbeidslivet. På bakgrunn av responsen fra seminaret'; 2006 har vi år valgt
arbeidsrett og pensjonsordning som hovedtema.

Egenandel I
Kr. 800,- per deltaker. Tillegg for
enkeltrom kr. 200,-. NDF dekker reise-
og hotellutgifter. •
Ikke medlemmer av Norges Døvefor-

NORGES
bund betaler kr. 500,- ekstra. DØVEFORBUND

Arbeidsrett
Arbeidsrett omfatter en kollektiv ~ og
en individuell avtale.
Konferansen vil også diskutere formelle
regler i arbeidslivet som blant annet
inkluderer arbeidsmiljøloven (eks.
diskriminering)
Hva kan fagforeningen gjøre for deg?
Hva er lokale lønnsforhandlinger? Ver
neombud? Tariffavtale?
Det er noen av temaene som vil bli tatt
opp.

Pensjonsreformen
Pensjonsreformen som nylig ble vedtan
av Stortinget har stor betydning for
folks alderspensjon.

Innskuddsbasert - og ytelsesbasert pen
sjonsordning og fripolise - hva er det?
Hva bør du velge? I en undersøkelse
trodde 60 % at de hadde uførepensjon
uten å ha det.

Folk flest vet lite hva slags avtale de har
og hvilke type avtale som passer best.

Konferansen vil gi deg et overblikk
over de viktigste reglene i arbeidslivet
samt en forståelse i hva du skal se etter
vedrørende din pensjonsavtale.

I tillegg vil vi diskutere:
- likemannsarbeid - demonstrasjon av

elektronisk møterom og
informasjon om arbeidslivskonrakt
ordning

- erfaringsutveksling og andre rema
som deltakerne ønsker å ta opp

Konferansen vil også ha en jobbmesse
på lørdag, der døve kan møte potensi
elle arbeidsgivere.

De som ikke ønsker å delta på jobbmes
sen kan delta på temaet "Utfordringer
som døv på arbeidsplassen".

Forelesere
Det vil være flere forelesere som har
godt kjennskap til de ulike feltene.
Blant annet har vi fån med oss hoved
foreleser Jon Olav Bjergene, som også
foreleste på arbeidslivskonferansen i
november 06.

Målgruppen
Hørende arbeidstakere får ofte tilbud
om å delta på kurs hos sine fagfore
ninger eller arbeidsgivere. De får økt
kompetanse innen arbeidsliv. Døve
arbeidstakere har ikke den samme
muligheten. Dessuten har døve ofte
behov for å diskutere døverelaterte tema
i forhold til arbeidsliv.

Norges Døveforbund arrangetet
derfor hvert år et likemannskonferanse
- arbeidsliv der formålet er å gi døve
tilbud i å få bedre kunnskap i hvilke
muligheter og utfordringer som finnes
for å kunne fungere godt i arbeidslivet.
Konferansen passer for døve som er i
arbeid, studerer, er uføretrygdet eller
som søker jobb.

Påmeldingsfrist er satt til
8. oktober 2007.

Påmeldingen sendes til:
Norges Døveforbund
Bjørn A. Kristiansen

Epost:
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Telefaks 2331 0650

Eller send brev til Norges Døvefor
bund, Grensen 9, 0159 Oslo

I påmeldingen må det oppgis følgende:
- Om du er i jobb/arbeidsledig/stu

dent/uføretrygdet.
- Om du ønsker å delta på jobbmessen

eller følge med på temaet "Utfordring
som døv på
arbeidsplassen".

- Oppgi om du er medlem i NDF og
ønsker enkelt-eller dobbeltrom.
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Norges Døveforbund arrangerer seminar om døve i arbeidslivet

Døve ønsker å gjøre
en god jobb!

Norges Døveforbund ønsker å rette søkelys på hvorfor ca halvparten av
døve i yrkesaktiv alder ikke har jobb og hva som kan gjøres for å bedre
døves jobbsituasjon.

Seminaret vil ha fokus på fire områder:
- Hvilke barrierer møter døve som skal ut i yrkeslivet?
- Hvilke suksessfaktorer gjør at døve får - og beholder jobbene?
- Hvilket ansvar har den enkelte døve i forberedelsesfasen og jobbsøker-

prosessen?
- Hva er det offentliges ansvar for at døve får en fair sjanse i yrkeslivet?

Dagens arbeidsledighet er rekordlavt, men fremdeles er mange døve
fortsatt utestengt helt - eller delvis fra arbeidslivet.
Norges Døveforbund mener det skal relativt lite til for at flere døve kan
komme i arbeid.

Seminaret vil være løsningsorientert. Vi vil rette søkelyset på hvilke
hindringer i arbeidsliver som gjør at døve ikke blir vurdert som fullver
dige potensielle arbeidssøkere.

Seminaret henvender seg til offentlige myndigheter, herunder NAV og
departementer, samt utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, arbeidsta
kere og media etc.

Konfetansested: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgate 11, Oslo

Hoteller: Scandic Edderkoppen, St. Olavsplass
Thon Hotel Spectrum, Brugata 7

Tid: Torsdag 15. november kl. 10.00 til fredag 16. novem
ber kl. 16.00.

Seminarpris: 1.900 kroner inklusive lunsj

Påmelding: Spørsmål angående påmelding og evt. hotell rettes
til: KP-KonferansePartneren ved Kari Petersen
E-post kari.petersen@kp.no Telefon 22 26 31 24/99
520722

Påmelding må skje innen 19. oktober 2007.•

For spørsmål vedrørende seminaret:
Generalsekretær Paal R. Peterson
paal.richard.peterson@doveforbundet.no
Prosjektkoordinator Bjørn A. Kristiansen NORGES
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no DØVEFORBUND

...~
FØRERKORT

SENTRALEN AS
www.forerkortsentralen.no

-Vi tilbyr trafikkopplæring i og på tegnspråk, klasse B
-Trafikalt grunnkurs

-Teori og praksis

Førerkortsentralen AS
Vestre Strømkaien 9 - 5008 Bergen

Tlf: 55 21 09 00 - post@forerkortsentralen.no

Falck - for sikkerhets skyld

Falck er derfor deg hele døgnet - hele

året. Er du medlem er det også deg vi tar

sikte på å hjelpe, ikke bare bilen din.

Det betyr at vi hjelper deg uansett om du

er ute på veien, hjemme i garasjen - eller

på bilferie i Europa. Og punkterer du på

vei til selskap, trenger du ikke vente på

oss. Ta taxi videre på vår regning, så fikser

vi bilen mens du koser deg!

1'1 Falck

Veihjelp for døve på SMS
1. Skriv VEIHJELPD0V + bilens registreringsnummer og
hvor du befinner deg (VEIHJELPD0V M 12345 står fast
på Trysil-fjellet).
2. Send SMS-meldingen til 1960.
3. Du får svar med en gang.
Det er viktig å skrive VEIHJELPD0V foran alle meldingene
du sender, da er du sikret hurtig svar via sms.
Tjenesten koster kr 3,- pr. melding.

Bli medlem i dag! Se www.falck.noellersende-posttilkundeservice@falck.no.
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å Trådløst varslingssystem
& for hørselshemmede
~

Lynx™ Tactum,
den optimale løsningen

• 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
o,EJJkel i bruk
• Er kompatibelt med DanAlert

produkter

• 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 hvert 4. døgn
• Er kompatibelt med DanAlert

produkter

Lynx™ MiniVib,
den enkle løsningen

o

Arets døvebedrift

Norges Døveforbund vil under arbeidslivs
konferansen 15. - 16. november i Oslo
gi en arbeidslivspris til en bedrift som
utmerker seg med et godt tilrettelagt
arbeidsmiljø for døve ansatte.
Prisen gis til en bedrift som har en eller
flere døve ansatte blant mange hørende
kolleger.

Kriterier som Norges Døveforbund legger
til grunn er:
- God holdning til døve ansatte

- Bedriften viser vilje og evne til god
tilrettelegging av arbeidsplassen for
døve

- Bedriften kan vise til tiltak som inklu
derer døve i det sosiale fellesskapet

- Andre tiltak som døve ansatte har glede
av (forklares i innsendingen av forslaget)

Formålet med prisen er å stimulere
arbeidsgiverne til å legge forholdene til
rette for døve på arbeidsplassen. Norges
Døveforbund ønsker å få frem at det er
en god investering for bedrifter å ha godt
tilrettelagte arbeidsplasser for blant annet
døve.

Synes du din bedrift fortjener prisen, eller
kjenner du noen døve som trives godt på
jobben sin? la oss få et tips fra deg!

Alle kan sende inn forslag på bedrifter som
fortjener æresprisen.
Fortell hva bedriften har gjort og send
forslaget til:

Norges Døveforbund
Grensen 9, O159 Oslo
E- post: post@doveforbundet.no
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- rett på jobben!
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 Oslo

;\1....

rmanu.n

Teater Manu
- norsk tegnspråkteater

Fortsatt lediae plasser .
Er du mellom 7 -21 år og1iar en drøm om å bli skuespiller,
lysdesigner eller å jobbe med kulisser.
Kurset varer hele høstsemesteret og koster Kr. 1000.-

Oppstart 28. august
Meld deg på: info@teatermanu.no / sms: 977 15 014

"-

UL URKAFE
1. september kl 13 - 16

Arkady Belozovsky er foreleser ved Brown
University i Providence, USA og vil fore
lese over to emner

Døvemafiaens tilblivelse og eksistens
i det tidligere Sovjet.

Utrenskningen av døve intellektuelle
under Stalin.

Hvem var døvemafiaen? Eksisterer de i
dag? Hvorfor ble de intelektuelle døve
forsøkt utrensket og hvem var de?

Arkady vil besvare alle disse spørsmålene og tar gjerne imot
innspill og spørsmål fra salen. VELKOMMEN TIL KULTURKAFE!


