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Tolketjeneste i krise
Når dette skrives er det 2 dager igjen til den tradisjonelle politiske debatt i Bergen Døvesen
ter. I Bergen har det alltid vært tolket debat før valgene. De politiske partiene setter pris på å
kunne møte døve velgere, og døve setter pris på å få mer kunnskap om hva de politiske parti
ene står for.

Det vil være naturlig at tol
kene som er ansatt på tolke
tjenesten jobber turnus.

Døve ønsker å være akrive delrakere i demokratiet vi skryter av
å ha i orge. Det er bare et skjær i sjøen: wlker. Tolketjenesten
i Hordaland kan ikke love at de klarer å skaffe w wlker, selv
om de ble bestilt i god tid og selv om dette er et av de viktigste
møtene for mange døve i Bergen.

- Som døv er jeg fortvilet fordi jeg sjelden eller aldri får tegn
språkwlk på min arbeidsplass på Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Jeg får da ikke fulgt med på noe av det de andre ansatte får
informasjon om på personalmøter og interne foredrag. Der
med føler jeg meg utenfor og alene
på jobben. Det er Ewa Løken som
skriver dette i et åpent brev til Døves
Tidskrift. Hun avslutter brevet slik:
- Tolketjenesten i Oslo fungerer
ikke for meg som døv på en hørende
arbeidsplass.

Annet sted i bladet leser vi om Camilla og Niels Kristensen
som ikke fikk wlk ved fødsel. De fleste mener at det største de
opplever i livet er å bli foreldre. Helsepersonell legger til rette
for at det skal bli en god opplevelse for mor, far og barn. Men
tolketjenesten svikter! De mener tydeligvis at det ikke er så
viktig om praten går over hodet på foreldrene, at den nybakte
mammaen ikke trenger den tryggheten sikker kommunikasjon
glI.

Fra Rena i Hedmark har vi mottatt et annet hjertesukk fra
Odd Halser. Han skriver blant anner:
- Festen vi har lagt opp til skal feires om w dager, men Hjelpe
middelsentralen har ennå ikke klart å få tak i wlk. Min døve
ektefelle får pent finne seg i å være hedersgjesr i sin egen 70 års
dag uten å få med seg annet enn det lille jeg selv klarer å wlke.

Dette er bare noen av mange eksempler på at dagens wlke
tjeneste ikke fungerer. Det haster derfor med at Arbeids- og

Helge Herland
redaktør

inkluderingsdepartementet kommer i gang med arbeidet som
skal evaluere hele wlketjenesten.

Fremdeles har vi for få wlkestillinger knyttet til wlketjenesten.

Men løsningen ligger ikke bare i å få flere tolkestillinger, men
også hvordan en organiserer wlketjenesten. Det virker som
om for mange stillinger brukes til det administrative arbeider.
Vi har tidligere pekt på at antall formidlingssentraler med
fordel kan reduseres. Og hvorfor kan ikke døve selv i større

grad ansettes i det administrative
arbeidet på wlketjenesten? Var det
ikke naturlig at døve selv styrte
wlkeformidlingen?

Det burde være hensiktsmessig for
wlkenes språklige utvikling om de

var bedre inkludert i et tegnspråklig arbeidsmiljø, og ikke bare
brukte tegnspråk hver gang de er i wlkerollen.

Det vil også være narurlig at wlkene som er ansatt på wlke
tjenesten jobber rurnus. De kan ikke bare arbeide på dagtid,
men også om kveldene da brukerne trenger tolk til møter og
dagliglivets gjøremål. Tolkene må, som andre arbeidsgrupper,
innrette seg etter brukernes behov.

Vi mener det er på tide at brukerorganisasjonene selv engasjerer
seg mer i tolketjenestens utforming. I det offentlige snakkes det
så fint om brukerstyring. Det er brukerne som vet hvor skoen
trykker og som detfot best kjenner hvordan utfordringene skal
løses.

Da er det påfallende at det er bygget opp en landsdekkende
tolketjeneste med flere hundre stillinger uten at en eneste døv
arbeider i systemer. De siste 10 årene har tolkene og brukerne
gått hver sin vei, til skade for begge parter, mener vi.
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Fikk ikke tolk ved fødsel!
helge.herland@doveforbundet.no

Camilla Kristensen, Al har fødselstermin i begynnelsen av august. Hun og mannen Niels vil
gjerne ha tolk med under fødselen på Al sykestue. De spør tolketjenesten i Buskerud om de kan
lage en oversikt over tolker som er på, eller i nærheten av Al fra 1. til 15. august, og som kan
steppe inn på kort varsel når fødselen tar til.

Hva om det står om liv
eller død?
Tolketjenesten et negativ. De har ikke
mulighet til å organisere tjenesten slik.
- Når fødselen skjer kan Camilla og Niels
ringe nummeret for akutt tolketjeneste,
er svaret de får.
Søndag 5. august kl 08 får Camilla
fødselsveer. Niels kontakter jordmor, bar
nepasser til de to barna og tolketjenesten.
- Jeg ringer nummeret til akutt tolketje
neste, men det tar 20 minutter før vi får
svar, forteller Niels.
- Enda lenger tid rar det før vi får beskjed
om at det ikke er mulig å skaffe tolk
fra Ål. Da spør tolkeformidleren meg
om hun skal prøve å få tak i en tolk fra
Drammensdistriktet, sier Niels oppgitt.

Niels gjør det klart at tolken kan komme
hvor-som-helst fra, bare hun kommer så
fort som mulig. Men etter enda en stund
får han beskjed om at det er helt umulig
å skaffe tolk denne søndagsmorgenen.

- Da spurte jeg om hun ikke kunne
komme og tolke selv, men det kunne hun
ikke fordi hun var i Arendal, altså langt
fra Drammen og enda lenger fra Ål.

Niels rister på hodet og lurer på hva NAV
egentlig mener med en tjeneste som heter
akutt tolkehjelp.
Heldigvis var ikke Camilla førstegangs
fødende. De har to jenter fra før. Camilla
forteller:
- Jordmor skrev lapper til meg da jeg lå
på fødebenken, men jeg klarte ikke å lese

de, jeg hadde nok med fødselen - derfor
leste Niels hva som ble skrevet på lap
pene. Og jeg svarte Niels på tegnspråk,
og han skrev tilbake til jordmor. Jeg vil
skryte av jordmor, hun gjorde en flott
jobb - men både hun og vi hadde følt oss
tryggere om vi hadde hatt tolk. Men hva
om dette skjer en førstegangsfødende?

Niels og Camilla er også opptatt av hva
som skjer i situasjoner der det står om liv
og død. Skal det ikke i dagens velferds
Norge være mulig å ha et tolkesystem
som sikrer brukerne i slike tilfeller?

Hva sier tolketjenesten?
Det er ikke mulig å få svar fra tolketje
nesten i Drammen. Systemet er slik at
pressehenvendelser blir besvart fra sen
tralt hold, i dette tilfelle fra direktør Liv
Welde Johansen i NAV. Hun gir disse
generelle kommentarene rundt akutt
tolkehjelp:

- Av hensyn til taushetsplikt kan NAV
ikke gå inn i denne enkeltsaken, men vil
kommentere problemstillingen på gene
relt grunnlag. Det er imidlertid viktig for
oss å presisere at det ikke tok 20 minutter
å få svar på henvendelsen til akuttolk;
telefonhenvendelsen ble tatt imot med
en gang og bekreftet med SMS melding
mottatt, det tok imidlertid 20 minutter
før akuttvakta ga første tilbakemelding
om status i saken.
Akutt tolkehjelp er et tilbud til døve,
tunghørte og døvblinde som har behov
for akutt tolkehjelp utenom NAV

Hjelpemiddelsentralens åpningstid. Ved
akutt behov for tolkehjelp for eksempel
brann, ulykker, akutte legebesøk osv kan
døve, tunghørte og døvblinde ringe et
telefonnummer hvor henvendelsen vil bli
besvart. Akutt tolkehjelp er organisert
slik at det er fire NAV Hjelpemiddelsen
traler som har ansvar for hver sin region.
Disse sentralene er: Oslo, Sør-Trøndelag,
Aust-Agder og Rogaland. De har ansvar
for telefonvakt samt å vurdere hvorvidt
henvendelsen er akutt og for å skaffe tolk
til veie der det er nødvendig.

Ordningen gir dessverre ingen garanti
for tolkehjelp i den akutte situasjonen.
Den er så langt basert på tolker som
har sagt seg villig til å bli forespurt om
akutte tolkeoppdrag. Dette gjelder både
frilanstolker og tolker som er fast ansatte
i hjelpemiddelsentralene. Det er således
ikke et fast oppsatt bakvaktsystem som
kan benyttes og hvor tolkeoppdraget kan
pålegges. De aller fleste henvendelser som
er definert som akutte henvendelser blir
dekket. Årsaken til at man ikke har et
fullt utviklet vaktsystem er blant annet at
dette vil binde mange tolkeressurser. Det
er mangel på tolker i flere deler av landet
og en fullverdig vaktturnus vil raskt
allokere ressurser som trengs til andre
tolkeoppdrag. Tolker som er bundet opp
i en vaktberedskap vil ikke kunne brukes
til andre oppdrag i samme periode. Ord
ningen vurderes derfor i en sammenheng
med det samlede behov for tolketjenester
i landet.
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Kommentar fra NDF
Interessepolitisk rådgiver i NDF, Sissel
Gjøen, sier i en kommentar:
- Det er trist å høre historien til Camilla
og Niels, men samtidig fint at de står
frem og forteller om den. Hensikten med
akutt-tolking er lett tilgjengelighet, rask
ekspedering og en garanti for å få tolk
når en virkelig må ha det. Vi kan ikke
ha en tjeneste som skal gi hjelp i akutte
situasjoner, men som ikke fungerer.
Dette må NAV ved tolketjenesten ordne
opp i straks!

Sissel Gjøen forteller at ordningen med
akutt tolkehjelp skal vurderes i løpet av
høsten og NDF vil være aktive pådrivere
for at ordningen skal bli bedre. NDF
har siden 1990 jobbet for en døgnåpen
tolketjeneste. Akutt tolkehjelp kom i

7/2007

gang som et prøveprosjekt for ett år siden
og Stortinget vedtok under budsjettbe
handlingen at ordningen er varig fra 1.

juli i år.
- Denne saken skal vi følge opp, lover
Gjøen.
- Samtidig vil vi kreve ett felles telefon
nummer for hele landet, både for telefon
og SMS meldinger. Inntil det går i orden
anbefaler vi døve å legge inn telefon
nummeret for sin akutt tolketjeneste på
mobilen.
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I{ONFIRMASJONS
JUBILEER

60 år
I sommer feiret de tidligere elevene ved
Trondheim Døveskole, som ble konfir
mert i 1947,60. års jubileum. Jubileet ble
matkert med en deilig middag på Klos
terbakken. Anne Berg var primus motot
for samlingen, men med god hjelp av sin
søster Nyfrid Grimstad og sin hørende
bror Arne Grimstad på Hamar. Han ord
net det som måtte ordnes av bestillinger
på telefonen fta Mjøsbyen for sine døve
søsken. Ellers var der flere som gjorde
sitt for at samlingen skulle bli minnerik,
spesielt må Liv Berge takkes.

Der ble gjensyn med døvekirken, der
kirkerjener Johan Fjellestad tok imor. I
kirken ble der rem lys for de 10 som er
gått bort siden skoleriden. Det ble også
tid til å besøke de nye omsorgsboligene
og sykehjemmet som Trondheim kom-

mune har bygget for døve. Et flott sted.
En av jubilamene har sin bolig der, det
er Jorunn Fuglem. Hun serverte deilig
hjemmebakr og kaffe og var den perfekte
vertinnen som ordner opp med alt, og
slett ikke ville ha noen hjelp. Impone
rende aven dame som både er døv og
blind! To andre av jubilamene er også
døvblinde, det er Evelyn Nordmann og
Emma Ytterhus. Jubilamene undersrreker
hvor kjekt det var å ha de tre døvblinde

damene inkludert i gruppen og hvor lett
praren gikk med raktilr regnspråk.
På bilder ser vi fra vensrre Evelyn Nord
mann, Trondheim - Nanna Hauklien,
Hamar - Marie Grefregreff, Trondheim
- Jorunn Danielsen, Stockholm - Emma
Ytterhus, Trondheim - Helene Hjulstad,
Stjørdal- Birgitte Hangholen, Hamar
- Anne Berg, Bergen - Skjalg Iversen,
Bergen, Jorunn Fuglem, Trondheim
- Asbjørn Kjøsnes, Trondheim.

50 år
I Holmestrand har der værr hyggelig
50 års konfirmasjonsrreff for elever som
sluret skolen i 1957.
Der året ble 40 elever konfirmert av
hovedpresren for døve, Bonnevie Svend
sen, i srrålende vær. Så mange har aldri
vært konfirmert ved en døveskole og den
rekorden vil nok bli stående i døveskole
nes historie.

Til minne om dagen møtte 27 av 34
gjenlevende elevene opp til en koselig
mimrestund, blam annet med «btus og
bløtkake» på Nedre Gausen kompetan
sesemer, der rektor visre film og bilder
fra skolens historie med omvisning.
Dessuren fortalre han om skolens videre
framtid. Skolen skal renoveres for 70-80
millioner kroner i pakt med skolemyn
dighetenes imegreringspolitikk, som for
Nedre Gausen beryr tett samarbeide med
barneskolen som ligger tvers over gata.
De 27 elevene som møtte opp hadde en

fin stund. Store og små historier duk
ket opp til smil og latter, der mange
«mystiske historien, fikk sin oppklaring.
Samtidig ble de som har vandret borr
minner. Mange var også innom konfir
masjonskirken, ærverdige Holmestrand
kirke, en trekirke fra 1684.

Delrakerne på jubileet vil gjerne takke
Kjell Danielsen og Kari Sand for at de
fikk samlet de gamle elevene til den fine
og minnerike dagen. På avreisedagen ble
alle enige om at slike treff må holdes i
hevd, så nytt treff blir i Bergen om 2 år.

På bildet ser vi alle jubilantene, foran fra
venstre: Turid Nilsen, Kari Sand, Berit
Jarl, Svein Tømmerbakke, Elin Buanes,
Karen Lillejord og Marta Ringsø. Bak
fra venstre: Leif Emilsen, Ole Johnny
Sigvarrsen, Roar Jarl, Sem Bratland,
Villy Nordqvist, Kjell Danielsen, Jan
Egil Berntsen, Kåre Johansen, Knut Hø
len, Birgit Karlsen, Johnny Olsen, Bjørn
Arnesen og Bjørn K. Halvorsen. (Noen
av deltakerne var reist hjem da bildet ble
tatt ved midnatt ute på hotellterrassen.)
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TELEFONSALG

Plaget med telefonsalg
helge.herland@doveforbundet.no

Vibratoren i lommen varsler at telefonen ringer. Vi skynder oss til teksttelefonen, men får ikke
svar. Vi skjønner at det er noen som ringer til oss på vanlig telefon, om igjen og om igjen! Til
slutt blir vi så lei av telefonmaset at vi henter naboen. Han svarer på telefonen. Jo, det er en som
lurer på om vi vil prøve et abonnement på Aftenposten.

Hvordan kan vi unngå telefonsalg?
På landsmøtet i NDF var telefonsalg en
sak som vakte harme blant flere. Det er
lite hyggelig å bli plaget med telefoner
en ikke har mulighet til å svare på. Vi
har kontakter Forbrukerombudet for å
få vite hvordan vi kan reservere oss mot
telefonsalg.

Mange døve irriterer seg over å løpe til tekst
telefonen uten å oppnå kontakt med den som
ringer. Som oftest er det en telefonselger som
ringer på vanlig telefon.

- Jeg har stor forståelse for problemet du
rar opp, svarer avdelingsdirektør Gry
Nergård.
- Alle kan gi beskjed til Brønnøysund
registeret om at de ikke ønsker telefon
salg. Dette kan en gjøre på internett, eller
en kan sende et vanlig brev og gi beskjed.

- Hvordan får firmaene beskjed om at vi
ikke ønsker telefonsalg?
- De som driver salg på telefonen har
plikt til å sjekke reservasjonsregisteret i
Brønnøysund hver 3. måned. Det betyr
at det kan ta 3 måneder før telefonene
slutter å komme. Det er forbudt å ringe
til personer som har gitt beskjed om at de
ikke ønsker dette.

- Hva om telefonene likevel fortsetter å
komme etter 3 måneder?
- Selgere som bryter reservasjonsregisteret
kan anmeldes til Datatilsynet. Det er
Datatilsynet som har sanksjonsmulighe
ter mot selgerne.

Gry Nergård forteller at de firmaene vi
er kunder hos likevel har lov til å ringe
til oss med tilbud. Det betyr at banken,
forsi kri ngsselskapet og telefonselskapet
fortsatt kan ringe sine tilbud til oss. Hvis
vi ikke ønsker slike tilbud, må vi sende
egen beskjed om dette direkte til firma
ene.

- Det er også en stor svakhet med reser
vasjonsregisteret, forteller Nergård.
- Navn kan skrives feil. Dersom du har
gitt beskjed om at Helge Hetland ikke vil
ha telefonsalg, kan noen selgere sitte med
lister med feil navn, for eksempel Helge

Hertland, Helge E. Hetland, Helge
Hetlann....

- Derfor ønsker vi at loven skal endres,
slik at det kun er lov til å ringe de som
på forhånd har sagt ja til telefonsalg. Det
ville hjulpet betraktelig i døves situa
sjon vil jeg anta. Men foreløpig er det
ikke politisk vilje til dette på Stortinget,
slutter avdelingsdirektør Gry Nergård i
Forbukerrådet.

Generalsekretær Paal Richard Peterson
sier i en kommentar at NDF vil rette en
henvendelse til Barne- og likestillings
departementet og be om at det vedtas en
lov som klart sier at telefonsalg bare skal
skje til de som har gitt tillatelse til slikt
salg.
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Nye lokaler
i Tromsø
l forrige blad skrev vi at

Tromsø Døveforening har
fått nye lokaler.
Nå kan vi vise bilde av

huset også.
Hvorfor de solgte det gamle
huset og kjøpte leilighet i et
vanlig bolighus svarer Knut
Nilsen på:

- På årsmøtet ble det vedtatt at Døves
Hus skulle selges da tilgjengeligheten til
lokalene ikke var gode nok for mange
av medlemmene. Dessuten var huset
gammelt og det var mye som måtte
repareres.
Det ble vedtatt å kjøpe en mer tilrette
lagt leilighet eller hus til foreningen.

Nå er denne prosessen avsluttet og
Døves Hus i Tromsø er historie da det
er solgt. Huset ble overlevert ny eier i
midten av august. Flyttingen til det nye
«Døvesenteret» er gjennomført. Foren
ingens nye adresse er Balsfjordvinden
42, som er 2 km fra sentrum og ligger
på Bjerkaker

- Det er en stor leilighet i 1. etasje, med
to hybler tilknyttet leiligheten, slik at
foreningen har leieinntekter til å dekke
den daglige driften. Utenfor er det
store og fine arealer som kan benyttes
av medlemmene, blant anner grillplas-

ser - men også egen båtplass, forteller
Nilsen.

Men Tromsø Døveforening har ikke
bare nye foreningslokaler, de har
fortsatt hytta som har vært mye brukt i
vår og sommer. Det er mange år siden
det har vært så høye besøkstall. Mange
medlemmer feiret også St.Hans på
hytta.

- Aktiviteten i foreningen har vært god,
med medlemsmøter, lørdagskafe og
lignende, mens vi dessverre har måttet
kutte ut alt som heter kurs. Det er
sørgelig at tilskuddene er blitt så lave og
egenandelene så høye at det for vår del
ikke lar seg gjøre å gjennomføre flere
kurs, beklager Knut Nilsen.

Tromsø Døveforening samarbeider
godt med døvekirka og døvepresten.
Et resultat av dette er at de i fellesskap
hadde tur til Finland i august!

Ny rektor på Briskeby
Berit ETollefsen (53) fra Haslum, er
ansatt som rektor ved Briskeby videregå
ende skole og kompetansesenter. Berit
har vært ansatt på Briskeby i 13 år og det
siste året fungert som undervisningsin
spektør.
Skolen som ligger i Lier kommune, eies
av Hørselshemmedes Landsforbund
(HLF), er et landsdekkende kompetanse
senter for tunghørte og har et tilrettelagt
opplæringstilbud til hørselshemmede
som ikke bruker tegnspråk.
- Jeg ønsker å videreutvikle Briskeby vi
deregående skole i samsvar med prinsip
pene i Kunnskapsløftet, slik at tilbudet
til tunghørte elever blir enda bedre, og
gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier
Berit E. Tollefsen.
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Forandringer i Nordland
Tom Harald Dahl har sluttet som daglig
leder i ordland Døves Fylkeslag, all
post sendes til leder Daniel Mosti, adres
sen er: Daniel Mosti, Pålan 19 C, 80ll
Bodø. E-posr: daniel@dflnordland.org

Barn med AD/HD
Har du barn med AD/HD, tourettes
eller andre lignende tilstander? Da vil vi
gjerne ha kontakt med dere!
Vi er et døvt foreldrepar med tre barn.
Vårt mellomste barn har fårt diagnosert
AD/HD - kombinert type. I den forbin
delse har jeg tatt kontakt med AD/HD
foreningens styre, angående kurstilbud
for den gruppen foreldre. De er veldig
interessert i å kartlegge antall barn med
AD/HD og lignende tilstander, både
døve barn, og hørende barn av døve forel
dre. Dette med tanke på kurstilbud til
foreldrene. De er også veldig interessert
i å få en oversikt over døve og tunghørte
barn med AD/HD og annet. Kanskje
det kan bli mulig med egne kurs, enten
lokalt eller regionalt som er tilrettelagt
for døve og tunghørte. Det avhenger litt
av hvor mange vi er!
Vi håper å høre fra dem som har dette
i familien. Informasjoner vi mottar fra
dere, vil vi ikke gå ut med til andre. Vi
vil bare få en oversikt over hvor mange
vi er, og om behovet for kurstilbud er
reelt! Vi tar etter hvert kontakt med hver
enkelte av dere med nærmere informa
sjon om hva som skjer videre.
Hilsen Vibeke Eide og Bjørn Stesvoll
Olav Digresvei 22
3170 SEM

Tegnspråkpoesi
Georg Bjerkli foreleste om tegnspråk
poesi på internasjonal konferanse om
salmer. Han viste poesiene «Bord
bønn», «Tilgivelse« og "Farvel» og
reaksjonene lot ikke vente på seg.

«Det var gripende!» «Det var rørende!>,
Deltakerne ved den internasjonale
konferansen om salmer, i Trondheim i
august, var utelukkende positive ål det
de fikk se.

Flere kommenterte at kirken er så
vant til å bruke mange ord, og at et så
visuelt og fortettet budskap de her fikk
presentert, gikk rett til hjertet. Dette
var nok første gang de fleste deltakerne
opplevde tegnspråkpoesi.

Ikke salmer
- men tegnspråkpoesi
Georg Bjerkli foreleste om tegnspråk
poesi - bruk av håndformer, kropps
stilling, bevegelser, rytme og andre
språklige og poetiske virkemidler i
norsk tegnspråk. En enkel innføring
i tegnspråkets uttrykksformer var
nødvendig. Presentasjonen viste fag
lig dyktighet og en trygghet på eget
ståsted som døv og poet i døvekirken.
Deltakerne på seminaret lot seg utfor
dre ål kommentarer og spørsmål om
tegnspråket, døv kultur og forholdet
mellom hørendes og døves forhold til
salmer og musikk. Av samtalen var
det likevel tydelig ar det et et godt

stykke igjen til å forstå hvor forskjel
lig den hørende og døve kulturen er.
Ikke minst viser det seg i salmenes helt
forskjellige plass og verdi i en hørende
menighet og i døves menighet.

Døv kultur
Mange gav urtrykk for forståelse for at
tegnspråket har sin egen uttrykksform
- forskjellig fra norsk. Det ble tydelig
at tegnspråkpoesien var et ekte uttrykk
for døv kultur og døves uttrykk for sin
tro.
Irene Bergheim, medlem i arrange
mentskomiteen, har arbeidet intenst
med å få detre på programmet og hun
var meget ålfreds med resultatet.
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Fellesseminar OIl1 tolking
Utdrag av artikkel skrevet av avgangsstudenter ved tolkeutdanningen i Trondheim

Tolkestudenter, tolker og tolkebrukere har hatt seminar på Høgskolen i Trondheim, der målet
var å utveksle erfaringer og refleksjoner omkring tolking. Tredje klasse på tolkeutdanningen sto
for programmet.

Stemmetolking
- hvem, hva og hvordan?
Et av temaene som ble tatt opp var
stemmetolking. Tolkestudentene kom
med spørsmål om ansvaret helt og fullt
ligger på tolken, eller om også den døve
har et medansvar. Det kom fram mange
interessante ranker, men der som gikk
igjen hos alle gruppene var samarbeid og
toveiskommunikasjon. Flere av de døve
snakker om rrygghet og mulighet for å
kontrollere at det tolken sa var rikrig, og
her kom kontratolking opp som en mulig
løsning, alrså ar en tolk regnspråktolker
der som blir sremmetolket tilbake ril den
døve brukeren. Dette fikk mye bifall
hos det døve publikum. Også tolkene
sa seg enige i at hvis detre er ønskelig
kan denne metoden benyttes mer, men
de påpekte at det kan være mye å skulle
produsere en tegnspråklig tekst samtidig
som man skal avlese en, og at det kan
skape mer forvirring enn nytte.

Oppfølging av
nyutdannede tolker
Når man er nyutdannet har man ofte
mange spørsmål man ønsker å få svar
på, både rent praktiske spørsmål og mer
tekniske/tolkefaglige spørsmål. Alle
var enige i ar oppfølging er viktig, men
hvordan dette gjøres varierer fra sted til
sted. Noen tolketjenester har en slags
fadderordning hvor den nyutdannende
har en erfaren tolk som en slags fadder en
kan spørre om ting.

Også mange døve deltok i denne disku
sjonen, og flere ytret ønske om å ra del
i oppfølgingen. Er av spørsmålene som
dukket opp var hva de døve kan gjøre for
å gi tips og tilbakemelding til tolkestu
dentene underveis og etter et oppdrag, da
spesielt i sammenheng med praksis. Flere
mente at man må ra i bruk de ressurser
som finnes både hos brukere og tolker, og
noen mente at de døves rolle kunne bru
kes mer aktivt. Et forslag som kom opp
var muligheten for å gi tilbakemelding på
et skjema utarbeider av praksisfelt. Men
selv om tolkene ser nytten av dette må
det påpekes at det ikke er brukers ansvar
å gi slik tilbakemelding, tolkene kan
ikke kreve det. Detre er kun noe man
skal gjøre dersom man ønsker det selv.
Det er også situasjonsavhengig og man
må bli enig om hva som fungerer for den
enkelte.

Studenter i praksis
Dette med studenter i praksis var et
sradig rilbakevendende tema, og hos
tolketjenesten lurte de på hvordan
studentene skulle presenteres. Det var
stor enigher blant døve at de ville vite på
forhånd om studenter skulle være med,
men på tolketjenesren har man erfaring
med at man da oftere får nei. Praksis er
en svært viktig del av studiet, og målet
er at studentene skal få en bredest mulig
praksis. En av tolkene sammenliknet
dette med det å gå til legen; her varsles
man på plakat på venterommet om ar

studenter kan dukke opp. Døve kan
oppleve at de formelig bombarderes med
studenter i praksisperiodene. Derfor ble
det foreslått at man fortsetter å varsle
på forhånd, men istedenfor å hele tiden
spørre om det er greit, bare opplyse om
at student er med. Både tolkerjenesten og
høyskolen ønsker å opprettholde det gode
samarbeidet med brukerne og unngå å
overkjøre noen.

Spesialisering av tolker
Siv Mittet presenterte to problemsril
linger. Den ene fokuserte på er økende
behov for spesialiserte tolker i forbindelse
med at stadig flere døve tar mer utdan
ning og kurs. Noen av forslagene fra
gruppene var å utvide tolkeutdanninga
med mulighet for spesialisering på et
fagområde, og at der kunne rilbys flere
kurs etter endt urdanning.

Mitters andre spørsmål kom på bak
grunn av at NDF har registrert en
utvikling der man ser at tolkene ikke
forblir i yrket mer enn gjennomsnittlig 5
år, ofte på grunn av urbrenthet og fysiske
helseproblemer. Dette er ikke en ønsker
utvikling verken fra døve eller tolkenes
perspektiv, så hva kan man gjøre for å
forhindre dette? Her var noen av tolkene
raskt ure og påpekte at dette var nytt for
dem, og flere lurte på hvor informasjonen
kommer fra. Men om dette stemmer eller
ei, er det likevel viktig å forebygge for å
forhindre en slik urvikling.
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Nordisk perspektiv
o

A bo godt, er å leve
Av forfatter Tomas Kold Erlandsen

Hadde noen for et år siden spurt meg om hvordan jeg ville beskrive Sverige med tre ord, ville
jeg svart: Billige biler, Astrid Lindgren og kjøttboller. Men nå som jeg bor i Sverige vil jeg svare:
Tegnspråk, døvekulturen og selvrespekt. .

Tomas Kold Erlandsen.

Jeg starter med begynnelsen. Min familie
består av meg, min kone Lene og våre
tre felles barn: Kristoffer, Martha og
Rebekka. Kristoffer og Rebekka er døve,
på samme måte som vi voksne og flere i
vår familie.
Men så skjer det at Cl problematikken
gjør situasjonen til en hønsegård. Forel
dre i Danmark er delt i to leire og strides
om Cl. Barna blir integrert i barneha
gene, mens førskolene og skolene prøver
å tilpasse seg Cl vilkårene, uten effekt.
Slik situasjonen er nå er det ikke døve
barn i barnehagene eller i 1. klassene på
de fleste av døveskolene. Vanlige døve
barn, som våre barn, blir en oversett og
misbrukt gruppe.

Derfor undersøkte tre døve familier om
forholdene i Skåne, Sverige skulle være
bedre. Vi tok en tur over grensen for å
sjekke.

Umiddelbart reagerte Danske Døves
Landsforbund på at tre familer vurderte
å flytte til Sverige på grunn av de dårlige
tilbudene for døve barn i hjemlandet.
Forbundet kontaktet en døveskole, en

knutepunktskole og en førskole for å få
kjennskap til barnas tilbud. Da forbun
det fikk svar på sine spørsmål gjorde de
ikke mer med saken. Det var som å se en
løve reise seg og brøle, men raskt miste
motet og legge seg ned som et hand
lingslammet lam! Foreldreforeningen er
usikker, og er nesten gått i oppløsning,
og holdes i live av foreldre til eldre barn.
Kort sagr; døveverdenen savner en leder
som kan føre døves fane, kultur og språk
frem.

For oss var der klart at hvis våre barn
skulle få et liv med selvrespekt og air det
gode, måtte vi flytte til Sverige. Det var
naturligvis en meget vanskelig beslut
ning, for vi er jo dansker, og vi ville
gjerne kjempe for bedre forhold. Vi ville
at våre barn skulle ha et nettverk, identi
tet, språk, selvrespekt og god skolegang.
Noe slikt blir først mulig i Danmark om
noen år, når en etter min mening oppda
ger den skrekkelige feil som er gjort, med
å forlede døve barn som blir Cl operert.

Jeg lViI understreke at
jeg ikke snakker om
Cl apparatet, men
om de meget ekstre
me folk som betrak
ter døve og vårt språk

o •
som noe som star 1

veien for talespråket.

Vår beslutning om å flytte til Sverige har
vi ikke angret på. Vår eldste sønn går
på Ostervangsskolen for døve, som vi
er svært fornøyd med. Hans klasselærer
behersker svensk tegnspråk flytende, på
samme måre som mange andre lærere.
Inspekrøren er selv utdanner tolk og
har arbeidet som tegnspråklærer. En av
skolens studierektorer er døv, den andre

har døve foreldre. Våre to småjenter går
i barnehage, hvor svensk tegnspråk er
naturlig og barna trives godt. I Danmark
hadde de det utrivelig, de var uten tegn
språkmiljø og opplevde en svært negativ
holdning til språket. Våre barns livskvali
tet er bedre nå.

I Sverige er svensk tegnspråk en del av
hverdagen og ganske utbredt i samfun
net. På de fleste offentlige hjemmesider
som for eksempel veivesenet, skatteeraten
og regjeringen informeres det både skrift
lig og på tegnspråk. Hos legen hvor jeg i
Danmark var vant til å kommunisere via
papir og blyant, er det straks annerledes
i Sverige, hvor vi bare kan komme som
helr alminnelige mennesker, og legene
selv ordner med tolk.

På fririden er nettverket blant døve barn
mye bedre. Det er arrangementer og
døvekulturen srår sterkere. Barn med Cl
betraktes på samme måte som barn med
høreapparar, som døve og som en av oss!

Som jeg skrev innledningsvis, Sverige
er for meg: Tegnspråk, døvekultur og
selvrespekt!
Vår bekymring for Danmark skyldes
også den rapporten som er utarbeidet om
døve på arbeidsmarkedet, der resultatet
viser at 52 % av døve er arbedsledige. En
av grunnene er den lave selvrespekren
blant døve. Og ikke minst den dårlige
skolegangen, der kun l av 7 elever klarer
eksamen! En kan undre seg over hvorfor
vi ikke ble og kjempet for forandringer,
men bare flykret ril Sverige. Da vil vi
understreke at vi har prøvd dette uren å
lykkes. Nå gjelder det barnas mulighe
ter, derfor har vi gått til det dramatiske
skritt å flytte til Sverige. Vi vil ikke se
at våre barn som voksne fremdeles leker
med dukker! Vi har derfor tatr en riktig
beslutning med ranke på våre barns
fremrid. Hvis der i de nordiske land er
familier som er i samme situasjon som
oss, så kom over ril oss.
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Trofast DT-Ieser. Bjarne Grimstad (88) på rommet sitt.

Storstilt åpning av

HAVSTEINKRA
morten@sletten.net

Havsteinkra helse- og velferdssenter i Trondheim ble åpnet fredag 7. september. Tilstede var
både Trondheims ordfører Rita Ottervik og Statsråd Dag Terje Andersen.

Havstein helse- og velferdssenter er utvi
klet i samarbeid mellom døveforbundet,
blindeforbundet og Trondheim kom
mune og et laget spesielt for demente og
personer med sansetap, herunder hørsel
og synssanser. Enhetsleder Beate Kristin
Linge, fortalte i åpningstalen at senteret
tar sikte på å stimulere de forskjellige
sansene gjennom tilrettelagt frukthage,
lysthus og kunst.

Statsråd Dag Terje Andersen hadde tatt
turen til Havstein for å klippe over det
symbolske båndet for å åpne senteret.
Han glimtet til, i beste valgkampånd,
med ros til Trondheim kommune for at
de har sikret full barnehagedekning og
nå tar sikte på å få full sykehjemsdek
ning. Statsråden skrøt av de ansatte, men

aktiverte et lite rykk i ryggmargen i den
tegnspråklige delen av forsamlingen da
han roste dem for kompetansen deres,
som han selv uttalte, «i fingerspråk og
taktil kommunikasjon». Forhåpentligvis
var dette bare en forsnakkelse, og ikke
noe som illustrerer regjeringens kunnska
per om norsk tegnspråk.

Havstein har, som statsråden prøvde å
formidle, et godt tilrettelagt tegnspråk
miljø. Mange av de ansatte er selv døve
og tunghørte, det er alltid tilgjenge-
lige tolker og som Døves Tidskrift selv
registrerte, hadde mange hørende ansatte
tydeligvis fått en del tegnspråkopplæring.

Helse- og velferdssenteret er delt i to,
hvor den ene delen er et rent sykehjem,

og andre delen omsorgsbolig for døve
og døvblinde. Omsorgsboligen har egne
leiligheter, mens sykehjemmet tilbyr egne
soverom. Både omsorgsboligen og syke
hjemmet er lyst og trivelig. Musikkrom,
hobbyrom og samlingsrom, gir beboerne
gode muligheter for å være sosiale og
aktive. De store og fine leilighetene og
private rommene gir alt i alt et meget
godt inntrykk av senteret. De ansatte er
fornøyde, men selv om de gjerne skulle
hatt flere ansatte, så presiserer koordina
ror Tom Harald Dahl at de er bedre stilt
enn mange andre sykehjem.

Døve og døvblinde i Trondheim har
dermed fått et fullverdig tilbud og kan
dermed se positivt frem til sine eldre
dager om de skulle trenge ekstra omsorg.
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NORGES DØVEFORBUND ARRANGERER ARBEIDSLIVSKONFERANSE OM DØVE I ARBEIDSLIVET
o

DØVE ØNSKER A GJØRE EN GOD JOBB!

Påmelding må skje innen 19. oktober 2007
via www.kp.no.

•NORGES
DØVEFORBUND

Påmelding: Spørsmål angående påmelding og
evt. hotell rettes til: KP-Konferanse
Partneren ved Kari Petersen
E-post kari.petersen@kp.no
Telefon 22 26 31 24 I 99 52 07 22

For spørsmål vedrørende
konferansen:
post@doveforbundet.no
eller ring til Norges Døveforbund
på telefon 23 31 06 30,
teksttelefon 32 31 06 40

Konferansested:
Oslo Kongressenter Folkets Hus,
Youngsgate Il, Oslo

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

Torsdag IS. november kl. 10.00 til
fredag 16. november kl. 16.00.

Seminarpris: 1.900 kroner inklusive lunsj

Tid:

Konferansen 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

ogjobbsøkerprosessen?
- Hva er det offentliges ansvar for at døve får en fair sjanse

i yrkeslivet?

Konferansen henvender seg til offentlige myndigheter,
herunder NAV og departementer, samt utdanningsinstitu
sjoner, arbeidsgivere, arbeidstakere og media etc.

Arbeidslivskonferansen vil være løsningsorientert. Vi vil
rette søkelyset på hvilke hindringer i arbeidslivet som
gjør at døve ikke blir vurdert som fullverdige potensielle
arbeidssøkere.

Dagens arbeidsledighet er rekord lavt, 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.

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.

NORGES
DØVEFORBUND

Påmeldingsfrist: 8. oktober 2007.
Påmeldingen sendes til:
Norges Døveforbund v/Bjørn A.
Kristiansen
Grensen 9. 0159 Oslo
Epost bjorn.a.kristiansen@dovefor
bundet.no - Telefaks 23 31 0650

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

student/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
eIler dobbeltrom.

Egenandel
Kr. 800.- per deltaker. Tillegg for
enkeltrom kr. 200.-. NDF dekker
reise- og hotellutgifter.
Ikke medlemmer betaler kr. 500.
ekstra.

Målgruppen
Hørende arbeidstaker-.\! får ofte tilbud om
å delta på kurs hos si e fagforeninger eller
arbeidsgivere. De f~r kt kompetanse innen
arbeidsliv. Døve ar ei~stakerehar ikke den
samme muligheten. Dessuten har døve ofte
behov for å diskutere døve relaterte tema i
forhol til arbeidsliv. _

Seminaret passer for døve som er i arbeid.
wtuderer. er uføretrygdet eller søker jobb.

Seminaret vil gi deg et overblikk over de vik
tigste reglene i arbeidslivet samt en forståelse
i hva du skal se etter vedrørende din pensjons
avtale.

Pensjonsreformen
Pensjonsreformen som )!Iig Ble vedtatt av
Stortinget har stor oetX!:1J' ing for fo ks alders
pensjon. Innskuddsba-sert - o ytelsesbaser
pensjonsordning og fripolise - va 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.
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I{lage eller rose et TV-program?
Hvis du ser et program på NRK eller TV2 og er misfornøyd
fordi det ikke er tekstet, eller du er misfornøyd fordi det
ikke er tegnspråktolket.
Ikke klag til oss i Norges Døveforbund, men send klagen
direkte til NRK eller TV2. På samme måte hvis du vil gi
ros til et program.

NDF går nå ut med et tilbud fra 15. september.

info@tv2.no

E-post: info@nrk.no

E-post:

Nødmeldingstjenesten
Interessepolitisk rådgiver i NDF, Sissel
Gjøen, forteller at de har purret Samferd
selsdepartementet i saken om nødmel
dingstjeneste via SMS.
- Vi krever å kunne ta kontakt med nød
meldingstjenesten via SMS, sier Gjøen
NDF er oppgitt over at det er gått ett år
uten at noe har skjedd i saken og mener
at en med dagens teknologiske utvikling
ikke lenger kan skylde på manglende
teknologi. NDF peker på at Regjeringen
i sin tiltredelseserklæring understreket
prinsippet om likestilling og universell
utforming av samfunnet. Regjeringen vil
også bekjempe diskriminering. Nå er det
på tide at fine formuleringer blir til gode
tiltak for døve, sier Gjøen i sin kontakt
med departementet.
- Når får døve muligheten til å nå nød
meldetjenesten, 110, 112 113 med SMS?

Døves Kulturdager i 2009
- I år blir kulturdagene arrangert i Bodø
med Døves fylkeslag Nordland som
vertskap. Neste år samles vi i Stavanger
i forbindelse med at byen er europeisk
kulturby. Men hvem vil arrangere
kulturdagene i 2009, 2010 og 2011, spør
forbundsleder Hanne Kvitvær.
- Slike store arrangementer er det viktig
å være ute i god tid med, understreker
Kvitvær.
Foreninger som er interessert i å være ar
rangørsreder kan kontakte forbundslede
ren på e-post: hanne.kvitvar@dovefor
bundet.no - eller brev til DF, Grensen
9, 0159 Oslo.

NRK, 0340 Oslo.

TV2, postboks 7222,5020 Bergen.

arrangementet i Oslo 18.-19. mai 2008.
Da feirer NDF 90 år.
Ved spørsmål, ta kontakt med generalse
kretær på e-post: paal. richard.peterson@
doveforbundet.no

Stafetten blir tema under «Ny giv»-kurset
28.-30. september, og spørsmål kan også
stilles der.

Kulturprisen 2007
NDF vil som vanlig dele ut årets kultur
priser under kulturdagene i Bodø. Hver
pris er på kr. 5.000. Den ene prisen går
til en kunstner, mens den andre prisen
gis til en tillitsvalgt som har gjort et stort
arbeid i lokalmiljøet. Se mer informasjon
om prisene på www.deafnet.no
Send forslag med begrunnelse til NDF
før 1. oktober.

- Årets verveaksjon har gitt NDF langt over 100 nye medlemmer så langt, forteller
forretningsutvikler Svein Erik Johansen - og fortsetter:
- Det er et resultat vi har god grunn til å være stolte av. Svært få - om noen, andre
organisasjoner kan skilte med å ha organisert nærmere halvparren av den potensi
elle medlemsmassen. Vi hadde ved årets start ca 2.200 medlemmer og regner med
at det er ca 5.000 døve i Norge.

Prøvemedlemskap til kr. 170 ut resten av året

- Vi tilbyr et såkalt prøvemedlemskap ut resten av året for kun kr. 170. Vil man
fortsette som medlem i 2008 betaler man ordinær kontingent som er på kr. 350 for
året, kr. 250 for de som er under 26 år, og kr. 100 for de under 12 år.
De som verver nye medlemmer blir fortsatt premiert, se mer om dette på deafner.
no Man kan registrere nye medlemmer direkte på deafnet eller med brev til NDF,
Grensen 9, 0159 Oslo.

DVD-stafett
På landsmøte i Molde ble det informert
om at NDF skal ha en DVD-stafett
mellom lokalforeningene. Målet er å
spre informasjon om norsk tegnspråk
og samle underskrifter til støtte for en
tegnspråklov.

DF oppfordrer døveforeningene til å ha
egne arrangementer der DVD-en vises.
Kanskje er det en ide å invitere lokalpo
litikere til arrangementet, lage stand en
lørdagsformiddag i byen eller på kjøpe
sentre, skrive leserbrev i lokalavisene osv.
Stafetten med DVD følger denne ruren
frem til jul:

Møre og Romsdal Døveforening har
ansvar frem til 30. september, Døves fyl
keslag Nordland overtar ansvaret frem til
15. oktober, så er det Tromsø Døvefore
ning som skal skape blest om saken frem
til 1. november. Tromsøværingene sender
stafetten videre til Oslo Døveforening
som skal stå på frem til 10. november.
De to siste forening før jul er Trondheim
som skal være ferdig med sitt PR-arbeid
før 1. desember, så overtar Bergen Døve
senter som har ansvaret i julemåneden.
Fra januar 2008 står foreningene i kø i
denne rekkefølgen: Sogn og Fjordane,
Haugaland, Stavanger, Sandnes, Kristi
ansand, Aust-Agder, Telemark, Vestfold,
Drammen, Ringerike, Hallingdal, øst
fold og til slutt Hedmark/Oppland.
Alle underskriftene samles og overleveres
politikere/departement under jubileums-
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NDF KOMMENTERER

Døve foreldres valg vedrørende Cl
hos sm.å barn
Av generalsekretær Paal Richard Peterson, NDF

Sett at et døvt ektepar sier nei til å operere cochleaimplantat (Cl) til sin døve sønn. En lege sen
der en bekymringsmelding til barnevernet. Er det riktig at barnevernet skal vurdere om det er
omsorgssvikt å ikke foreta en slik operasjon?

Stor belastning
Alle foreldre som innkalles til barnever
net, der andre skal vurdere om de er gode
nok som foreldre, vil oppleve dette som
en stor belastning. I formålsparagrafen til
barnevernsloven slås det fast ar foreldre
skal bidra til at barn og unge får ttygge
oppvekstvilkår. Det er ingen grunn til å
tvile på at døve foreldre og hørende forel
dre i samme grad opp gjennom historien
har gitt de samme trygge oppvekstforhol
dene til sine barn.

Selvsagt kan det være vanskelig å være
døv. Men døve foreldre vet hva livet som
døv innebærer. De vet at døve har et
ttygt og inkluderende sosialt fellesskap.
De kjenner tegnspråk som et fullverdig
språk og en god kulturbærer døve imel
lom. De vet at livskvalitet ikke måles i
decibel.

Vanskelig valg for noen
Norges Døveforbund har forståelse for
at selv de mest omsorgsfulle foreldre
opplever tvil og dilemmaer omkring de
muligheter og utfordringer som hør
selsimplanratene skaper på sine barns
vegne. Vi snakker her om temaer som er
like vanskelige som livet selv: kulturell
tilhørighet, mestring, identitet, fremtid
og selvrespekt. Så lenge det ikke er noen
grunn til å tro at barna opplever om
sorgssvikt, så mener vi valget om Cl eller
ikke må tas av foreldrene selv.

Det finnes situasjoner der barnevernet
må gripe inn. Tvangstiltak er drastiske
tiltak og iversettes kun i siruasjoner der
barnets liv og helse står på spil1. Det
kan være tøft å leve som døv / tunghørt.
Det er dog fullt mulig å leve et godt,
fullverdig og lykkelig liv uten hørsel.
Spørsmålet om å høre eller ikke, er ikke
er spørsmål om liv og død. Foreldre må

gis muligheten til å ra stilling til dette
vanskelige spørsmålet i en dialog med
medisinsk og pedagogisk ekspertise. Hvis
tvangstilrak iverksettes, raper alle.

Foreldrene er de som
vil ta avgjørelsen med
mest innsikt, med
følelse og gjennom
tanke for akkurat sitt
barn.

Alle barn, hørende som døve, kommer i
situasjoner hvor voksne må ta vanskelige
avgjørelser på deres vegne. Vi mener at
disse avgjørelsene tas best av de som står
barnet nærmest. Etrer Norges Døvefor
bunds mening er det derfor foreldrene
som bør bestemme om det er riktig å
operere inn et cochleaimplantat. Forel
drene er de som vil ta avgjørelsen med
mest innsikt, medfølelse og gjennom
ranke for akkurat sitt barn. Foreldrene
er dessuten de som skal følge barnet
gjennom livet, og som vet at de en dag
må forklare barnet hvorfor de valgte som
de gjorde.

Generalsekretær
Paal Richard Peterson
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UNGDOMS-SIDENE

Bodde i store telt i Madrid
Caroline Sofia Wroldsen har sendt oss noen ord fra verdensleiren for barn og ungdom:

Rundt 170 barn og ungdommer deltok på verdensleiren i Madrid 15. - 22. juli. Jeg ble blant
annet kjent med ungdommer fra Australia, Holland, Latvia, Slovakia, Irland og Spania. Jeg var
en av få nordmenn som deltok på leiren. Det var spennende for oss nordmenn å bli kjent med
de andre og få kunnskap om deres kultur. I begynnelsen var det litt vanskelig å prate med hve
randre, men etter hvert klarte vi det fint. I Madrid var det kjempevarmt, med sol hele uken og
rundt 30 grader. Vi var for det meste ute, lekte, badet eller hadde konkurranser med de andre
deltakerne.

Caroline til høyre sammen med Bernhard Bragg.

En dag fikk vi besøk aven døv ameri
kansk skuespiller Bernhard Bragg. Det
var en stor opplevelse. Han fortalte oss
hvorfor han ble interessert i teater, og
hvordan han ble en stor skuespiller i
USA. Han viste oss 3 fotskjellige små
sketsjer, og jeg ble imponert.
Han var kjempeflink og det virket så
enkelt når han viste det. Jeg ble også litt
stolt fordi han nevnte Teater Manu, og sa
at teateret var flott med mange dyktige
skuespillere!

En annen dag kom presidenten i verdens
forbundet for døve Markku Jokinen, Fin
land, til leiren. Han fortalte at han ville
besøkte oss på leiren fordi det var ingen
barn eller ungdommer på kongressen!
Han fortalte om steder han har besøkt
forskjellige stedet i verden.
Spesielt berettet han fra besøk på mange
døveskoler, og han formidlet hvilket inn
trykk han satt igjen med. Han orienterte
også om arbeidet i døves verdensforbund
(WFD).

På leiren var det 3 ting som var <<nytt» for
meg. Vi sov i 4 store telt. Jenter og gutter
sov i samme telt. Dette skal ikke foreldre
lese, hopp over til siden med Personalia.
Men, vi kunne legge oss når vi ville og
jeg kan vel si at jeg sovnet ganske sent
disse nettene.

Det var en opplevelsesrik leir og det bør
bli flere fra Norge med på leiren om 4 år,
da er det i Durban, Sør-Afrika!

Deltakelse på verdensleiren ga mange nye ven
ner, Caroline i midten.
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Ungdomssidene

Alle vasket gulvet!

Stavanger Døve Ungdomsklubb var på
tur til Kristiansand siste helgen i august.
16 sid isser dro fredag kveld med toget
til sørlandsbyen. Fra sentrum av Kris
tiansand tok de taxi til døvesenteret på
Dvergnestangen. Der koste ungdom
mene seg med sosialt samvær, blant annet
filmer som var tatt opp på medlemskvel
dene, det fikk fart på lattermusklene.
Lørdag dro alle til dyreparken i det flotte
sommerværet.
Det ble også tid til shopping og så var det
grillkveld! Da fikk gjengen også besøk av
ungdommer fra Kristiansand og jammen
kom det ikke en helt fra Trondheim. Alle

Ungdomsseminar i Oslo
Norges Døveforbunds Ungdom
(NDFu) ønsker alle ungdommer fra 16
til 30 år hjertelig velkomne til ung
domsseminar 16. - 18 november.

Seminaret arrangeres på Skaug ved
Nesoddtangen utenfor Oslo med
temaer om audisme, FN konvensjonen
for funksjonshemmedes rettigheter,
leirarrangement og mye mer. Selvsagt
blir det tid til mye lek og moro.

Deltakeravgift for medlemmer er kr
400, mens ikke medlemmer betaler kr
800. Deltakerne betaler reiseutgifter
førsr og får pengene tilbake av NDFu

var gamle kjente! Kenneth Ommundsen
viste noen aktiviteter som han hadde
lært på verdens barne- og ungdomsleir i
Madrid.
Søndag var rydde og vaskedag. Alle hjalp
til! Slike helgeturer er viktig for miljøet
og ungdommene mener de trenger en
slik fri helg innimellom. En vellykket tur,
mente alle som var med - og på bilde
ser du alle de snille deltakerne: Bak fra
venstre: Astri, Kjell Rune, Håkon, Ka
thrine, Henning, Øystein, Ole Kristoffer,
Markus og Casper. Foran fra venstre: Jo
Arne, Camilla, Marie, Mareus, Juli Ane,
Grete og Kenneth.

etter seminaret. Deltakerne vil få mer
informasjon om rimeligste reisemåte.
Bare sykdom blir akseptert som grunn
for å trekke seg etter påmeldingen, og
legeattest må fremlegges for å få tilbake
deltakeravgiften.

Meld deg på, det er begrenset antall
plasser, så vær tidlig ute! Påmeldings
fristen er 24. oktober.

Se påmeldingsskjema på www.deafnet.
no Ta kontakr med Janne Moskaug på
e-post ungdom@doveforbundet.no

Detaljert informasjon og program blir
sendt etter påmeldingsfristen.

Vil du være med
i leirkomiteen?
Har du lyst til å være med i leirko
miteen til Norges Døveforbunds
Ungdom som arrangerer sommerleir
for barn og unge på AI?

Leirkomiteens oppgaver er: 2 - 4
møter for å forberede leiren. Lage pro
gram for leiren. Få tak i instruktører
og ledere. Bestille transport, rafting,
lavvo, osv. Ordne med annonsering og
påmelding.

Være med på gjennomføringen av
leiren, som er siste uken i juni-08.
Leirkomiteen skal ha et godt samar
beide med styret i Norges Døvefor
bunds Ungdom

Du må kunne tegnspråk og vi forven
ter at du har organisasjonskunnskap,
ordenssans og interesse for å jobbe
med barn og unggdom. Du må være
over 18 år og vi krever vandelsauest.

Send en søknad til oss og fortell hvor
for du vil være med i leirkomiteen.
Søknadsfrist: 20. oktober 2007.
Søknad sender til Norges Døvefor
bunds Ungdom, v/Janne Moskaug,
Grensen 9, 0159 Oslo eller til e-post
ungdomskonsulent@doveforbundet.no

7/2007 0Wedlemsblad for 1X!Jrges 'Døveforbund døves._'I'!pSSKRIPT 17



BOKHØST
Bøker om døve
helge.herland@doveforbundet.no

I høst kommer det flere bøker om døve. Tore Sandberg gir ut bok om Fritz Moen-saken. Ida
Frøydis Aglen har skrevet bok om sin døve adoptivsønn Ruell Joseph Aglen med tittelen «Det
handler om kjærlighet, skjønner du». Døves Tidsskrift kommer tilbake til begge bøkene se
nere.

Døv identitet i endring
Jan Kåre Breivik (bilde) presenterte i
slutten av august boka «Døv identitet i
endring», utgitt på Universitetsforlaget.

«Ingen armer ingen kake»
er en bok om blinde, bevegelseshem
mede, tunghørte og døve i arbeidslivet.

Svein Tore Olsen i midten sammen med Morten
Krogvold og bokas redaktør Anne Lise Flavik.

Noe av materialet i boka er tidligere gitt
ut i engelsk versjon. Boka tar utgangs
punkt i historier fra hvetdagslivet til
ti norske døve, samt forfatterens opp
levelser ved forskjellige internasjonale
arrangementer for døve ulike steder i
verden. Den engelskspråklige versjonen
av boka er tidligere anmeldt her i bladet,
men det er klart at boka i norsk tekst
når ut til langt flere lesere. Dessuten er
fremstillingen og språket i boka slik at
den kan leses av «alle». Intervjuene med
de ti døve er lett å kjenne seg igjen i for
andre døve. Men det er også de som blir
intervjuet, selv om de står frem anonymt.
Døvemiljøet er lite og for oss som kjen
nere miljøet er det ikke vanskelig å finne
frem til hvem petsonene er, uten at noen
tar skade av det.
Vi synes vel deler av døvemiljøet blir
uthengt som ensidig negativt, og uten
mulighet til selv og å få frem sitt syn.
Først og fremst gjelder det Døves Video
som blir lite fordelaktig fremstilt i boka,
som en bedrift uren forståelse for døves

Boka er et resultat av et samarbeid
mellom flere organisasjoner og enkelt
mennesker som arbeider til daglig med
diskriminering og integrering i arbeidsli
vet for funksjonshemmede. Boka forteller
om vanlige mennesker i vanlig arbeid
i Norge, og er finansiert av Sosial- og
helsedirektoratet.
Toppfotografen Morten Krogvold har
tatt mange av bildene. Bildene dan-
ner den visuelle drivkraften i boken.
Boken har 13 skjønnlitterære tekster, der
utgangspunktet er funksjonshemmede i
forskjellige arbeidsmiljøer. Altså vanlige
mennesker i vanlig arbeid.
Som døv representant treffer vi Svein
Tore Olsen. Han jobber som reisemon
tør/sørvisteknikker for Rolls-Royce.

språk og kultur. Vi er inhabil i saken og
har liten lyst til å gå inn i diskusjoner
om saker som skjedde internt i bedriften
for 10 år siden, men det kan være greit å
minne om at en sak minst har to sider.
Og så kan en undre seg over at forfatte
ren ikke har latt den andre siden komme
til ordet medisin versjon, boka ville tjent
på det, mener vi. Men for all del: Boka
gir mye kunnskap om døve og fortjener
å bli lest både av døvemiljøet og ikke
minst av folk utenfor miljøet som trenger
kunnskap om døve eller om minoritets
samfunn generelt.

Ved boklanseringen i Bergen klarte ikke
tolketjenesten å skaffe tolker. For oss
døve som var til stede ble det derfor en
mager forestilling, blant annet måtte en
hilsen fra daglig leder av Bergen Dø
vesenter, Rune Anda, bli opplest aven
skuespiller. For det hørende publikum
met ble det imidlertid et godt eksem
pel på hvordan døve har det i dagens
samfunn.

Olsen er usedvanlig dyktig med skips
motorer, og bedriften sender ham rundt
hele verden fot å reparere og drive sørvis
på skipsmotorer. «Motorrommet på båter
bråker slik at alle er døve den>, sier Olsen.
Han følger gjerne båtene fra en verdens
del til en annen verdensdel. Så mye av
dette fremkommer ikke av intervjuet og
dessverre heller ikke så mye om hvilke
hverdagsutfordringer døve sliter med til
daglig. Men slik er det vel når journalis
ten som intervjuer ikke snakker samme
språk som Svein Tore Olsen. Til gjen
gjeld er bildene av Morten Krogvold en
ren nytelse i portrettfotografering. Og
Sosial- og helsedirektoratet forrjener ros
for bokutgivelsen, selv lærte vi mye av å
lese boka.
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TV-tilbudet til døve
helge.herland@doveforbundet.no

• En utvidelse av tolketiden i NRK1
Tegnspråk, og ellers tolke program fra
andre kanaler enn hovedkanalen.

• Tid for tegn-programmene må få
utvidet sendetid.

• Nyheter på tegnspråk, må gis et løft
både i innhold og sendetid.

• NDF ønsker at NRK ser alle tegnspråk
lige program i en helhet og at en kan få
i stand drøftinger med Døves Media,
NRK og Norges Døveforbund for å få
til et bedre totaltilbud.

Generalsekretær Paal Richard Peterson
sier at møtet med NRK var nyttig og at
det er enighet om å holde nær kontakt
fremover. Han peker på at NDFs ønsker
overfor NRK kan skisseres i følgende
hovedpunkter:

I samtalene rundt det å øke de tegnspråk
lige sendingene også for voksne var det
ikke lett å få NRK med. De mener deres
oppgave først og fremst er å gjøre alle
sine programmer tilgjengelig for døve
- tilgang til informasjon var viktig for
dem. De er ikke opptatt av å synliggjøre
tegnspråk for hørende. Dette ble klart
da NDF tok opp behovet for å beholde
«åpne» sendinger på regnspråk - og ikke
bare skjule de i en egen «tegnspråk
kana!». NDF ønsket blant annet en
styrking av Nyheter på tegnspråk, og
spørsmål rundt dette programmet skal
diskuteres videre senere.

NRK vil fortsatt satse på tolkekanalen og
direktetekstingen blir gradvis bygget ut.
Gjennom samarbeid med Døves Media
vil de øke antall tegnspråklige program
mer for barn.

NDF møte med NRK
NDF har hatt møte med den nye kring
kastingssjefen Hans-Tore Bjerkaas og
hans nærmeste medarbeidere. På møtet
understreket NRK at deres mål er å gjøre
så mange programmer som mulig tilgjen
gelig for døve og tunghørte. NRK hadde
stor forståelse for å gjøre ekstra nyhets
sendinger tilgjengelig (for eksempel ved
krise, terror, beredskap) tilgjengelig for
vår gruppe. Slike sendinger kan NRK
samarbeide med NDF om, slik at NDF
kan varsle sine medlemmer vi SMS om
«tolkete ekstrasendinger på NRK nå».

Styrket Oslokontor
Barneprogrammene blir som før produ
sert fra produksjonslokalene på Al, mens
stadig mer av programmene for voksne
gjøres ferdig i Oslo. Kontoret i Oslo er
derfor styrket med Hilde Haualand, i
et års vikariat som tv-journalist og med
Thomas Thomassen som fotograf i
deltidsstilling. Han har tidligere job-
bet frilans for Døves Media. Finn Arild
Thordarson fortsetter som tidligere,
dermed er det ca 2 Y2 årsverk på Oslo
kontoret, se den spenstige staben på
bildet over!

De andre mandagene sendes program
mer for voksne, inkludert program både
julaften og nyttårsaften.

24. september, 8. og 22. oktober, 5. og
19. november. I tillegg blir det egne
advenrsprogrammer mandagene 26.
november, 3., 10. og 17. desember.

Carola Wisny spiLLer den rosa prinsessen i den
nye barne-TVserien fra Døves Media.

Barneprogrammene sendes annenhver
mandag. Så barn og foreldre må sette
kryss på mandagene:

I rollen som Julie spiller Andrine Olgeirs
dottir. Carola Wisny er den rosa prinses
sen, mens Hanne Enerhaugen er damen
som ikke liker å bli forstyrret.

Hun har to hemmelige hjelpere; en rosa
prinsesse og en dame som ikke liker at
Julie forstytter henne. De to dukker opp
når Julie bruker en mystisk rosa mobilte
lefon. I første programmet så vi at Julie
måtte ha hjelp av fotballspilleren Freddy
dos Santos fra Vålerenga.

Det har skjedd store forandringer i NRK-fjernsynet sine tilbud denne høsten. Men program
mene på tegnspråk fortsetter som før på NRK!. Hver ukedag er det Nyheter på tegnspråk kl.
1755. Hver mandag er det Tid for tegn kl 17.25.

Ny barne-TV serie
Døves Media startet en ny barne-TV
serie mandag 10. september. Serien er om
en jente, Julie, på 8 år. Av og til sier hun
ting før hun tenker og havner derfor i
vanskelige situasjoner.
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•
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR nøVE

o

KUNST- OG HANDVERKSUKE
ÅL FOLKEHØYSKOLE 18. - 23. NOVEMBER 2007

Vi tilbyr i år følgende kurs:

SCRAPBOOKING:
Scrapbooking er en morsom hobby som passer for både
menn og 'kvinner. Du lærer å dekorere en albumside med
kartong, mønsterark, forskjellig småpynt og gjerne litt tekst.
Ta med dine egne bilder og lag et flott fotoalbum på kurset.
Ideer til smågaver vil også bli gitt.

Lærer: Anne Jo Scrøder

PATCHWORK I QUILTING:
Som inspirasjon for dette kurset har Anne brukt Amishfol
ket. Du lærer å lage et lite Amish vegteppe - et «livstre».
Teknikken er en kombinasjon av patchwork og quilting.
Litt historie om Amishfolket vil også bli fortalt og i tillegg
vist lysbilder.

Lærer: Anne Folland

KNIVKURS:
Du vil i løpet av uka lære å lage en kniv og sy en tilhørende
slire i skinn.

Lærer: Odvin Kolbotn

BRUK AV INTERNETT:
Kurset er både for nybegynnere og for dere som kan litt fra
før av. Dere vil lære enkel bruk av internett, sende e-post,
bruke nettbank, bestille flyltogbilletter , lese nyhetene, søke
opplysninger om forskjellige emner og mye mer.
Fint om dere som har egen bærbar PC tar den med på kur
set!

Lærer: Rune Anda

SKULPTURELL TOVING:
På tovekurset i år lærer du å lage fargerike fugler og andre
morsomme figurer i ull. Land~kapsbilder med broderi er
det også mulighet for å lage. Ase har som vanlig også mange
andre ideer til ting du kan tove i ull.

Lærer: Åse Sigvartsen



.-----.I ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

o

KUNST- OG HANDVERKSUKE
ÅL FOLKEHØYSKOLE 18. - 23. NOVEMBER 2007

PERLEKURS:
Du lærer å lage spennende og morsomme smykker med
glassperler. Det vil bli undervist i forskjellige teknikker.
Det er mulighet for å lage halskjede, armbånd, øredobber
og ring.

Lærer: Lene Nyborg

Påmeldingsfrist: 5. november

Kursstart: Mandag 19. november kl. 8.45

Kurset slutter fredag 23. november kl. 10.30

Innreise: Søndag 18. november på kvelden.

Det går buss fra Ål stasjon
til skolen kl. 19.30
Det vil bli enkel matservering ved ankomst.
Info møte kl. 20.30

Deltakeravgift: 1.000 kr

NB!
Deltageravgiften må være betalt innen kursstart og
senest 12. november til skolens bankkontonummer
2320.05.0 I071.

Reiseutgifter:
Skolen dekker ikke alle reiseutgifter.
Du må selv betale reiseutgifter opp til kr. 700.
Utgifter over kr. 700 dekker skolen.
Det er viktig at billigste reisemåte blir benyttet.

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:

ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE
3570 Ål, e-post: karin.k.nielsen@al.fhs.no

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE UKE
PÅ ÅL FOLKEHØYSKOLE



PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død

RANDI SCOTT PEDERSEN, Oslo,
døde 21. mai. Hun var født Il. mars
1917.

BJØRG KARIN SNEMYR, Kristian
sand, døde 30. juli. Hun var født 9. mars
1937.

KARIN MYRAN, Trondheim, døde 21.
august. Hun var født 30. august 1947.

AAGE HARTMANN MELLBYE,
Oslo, døde l. september. Han var født 5.
oktober 1946.

Runde dager

90 år
ELIN MARGRETE OLSEN, Borgheim,
blir 90 år 10. oktober.

JUDITH ZUCKERMANN, Oslo, blir
90 år 10. oktober.

85 år
JOHN B. AIKlO, Varangerbotn, blir 85
år 25. september.

80 år
GERD MARY MATHISEN, Son, blir
80 år 24. september.

REIDUN VEDDENG, Trondheim,
blir 80 år 3. oktober. Reidun ble i 1996
rildelt NDFs hedersmedalje for sitt store
arbeid for døve.

THOR GISHOLT, Skien, blir 80 år
11.oktober. Thor er en av organisa
sjonsveteranene i NDF. Han har inne
hatt de fleste tillitsverv, blant annet som
forbundsleder i NDF i perioden 1968
- 1978. Dessuten var han med i styret for
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
i 25 år, de fleste årene som styreleder.
Også Thor hår fått NDFs hedersmedalje.

70 år
AASTA VASSTRAND, Alesund, blir 70
år 19. september.

ROLF ROTEVATN, Volda, blir 70 år
26. september.

60 år
HANS KRISTIAN FELBERG, Høne
foss, blir 60 år 16. seprember.

HELGE BENJAMINSEN, Oslo, blir 60
år 2. oktober.

KARI HELGESEN, Lørenskog, blir 60
år 14. oktober.

STEIN MOLDVÆR, Trondheim, blir
60 år 14. oktober.

50 år
STIG-ANDERS ELIASSEN, Tofte, blir
50 år 20. september.

KIM ASTOR LØKEN, Oslo, blir 50 år
25. september.

MARTHA DYB ALVESTAD, Hildre,
blir 50 år 26. september.

KARI STENSVAND, Os, blir 50 år 28.
september.

MIMOUN HAMMOUDA, Oslo, blir
50 år 2. oktober.

KORNELIA MARIA KAMINSKA,
Oslo, blir 50 år 4. oktober.

SYNNØVE MARKUSSEN, Oslo, blir
50 år 9. oktober.

Født

Sander Kristensen
ble født 5. august kl 10.21 på Al syke
stue. Han var 53 cm og 3,640 kg.
Camilla og Niels Kristensen

Malene B. Ejankomwski
Gratulerer så masse med 6 årsdagen 24.
september!
Moro å ha deg som klassevenninne.
Vi kommer til å ha mye gøy sammen!
Klem Rikke Julie

Kjære vår prinsesse
Rikke Julie
Gratulerer så masse med 6-årsdagen 20.
september! Endelig er du blitt en stolt
skolejente.
Glad i deg.
Kos fra Ole Sebastian, mamma og pappa.
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Personalia

Takk for saItlarbeidet!
helge.herland@doveforbundet.no

2. juli ble Anne-Karine Dick 70 år. Da var det slutt på 7 Y2 års arbeid hos NDF, der hun har
passet telefon, post, innkjøp, arkivering, de andre ansatte og mer til. Hvordan kan det ha seg at
en kvinne på 62 år, uten noe kjennskap til døve begynte å jobbe i NDF?

Ingen kjennskap til døve
- Jeg var arbeidsledig, er det enkle svaret
fra Anne-Karine. - Jeg har i alle år arbei
det på kontor i det private næringslivet,
sist i et selskap som drev med stålpro
dukter. Det ble nedgangstider i selskapet
og plutselig sto jeg uten jobb. Jeg hadde
lært med tekstbehandling og begynt å bli
fortrolig med bruk av PC, derfor søkte
jeg på internett og oppdaget tilfeldigvis
ar det var ledig kontorjobb i døveforbun
det, den søkte jeg på. I motsetning til
de fleste andre våget NDF å ansette en
senior, forteller Anne-Karine.

Bryllup

Endelig har mamma og pappa giftet seg
etter å ha vært sammen i 14 år. Irene
Korstad og Knut Thoresen giftet seg
i Den norske sjømannskirken i Palma
Nova Mallorca 26. juli. Vi var brudepi
ker!
Klem fra Kristine, Karoline og Rebekka.

- De fleste ville nok
pensjonen seg i en
alder av 62?
- Jeg hadde ikke av
talefestet pensjon,
så jeg hadde ikke
råd til det. Dessu
ten har jeg alltid
jobbet, jeg trives
med det.
- Det er spesielt at
du som godt vok
sen uten kjennskap
til døve begynte å
arbeide i NDF?
- Ja, det manglet
ikke på advarsler
fra andre. De mente det var galskap av
meg å begynne å jobbe i et slikt forbund,
også med døve da. Men, jeg har stortrives
på forbundskontoret. Jeg synes det er
spennende å treffe nye mennesker og har
fått innblikk i et nytt fantastisk språk.
Jeg har hatt 7 rike år, mange av mine
venner er misunnelig på at jeg har hatt et
så meningsfylt arbeid.

Ann-Karine Dick er Oslojente, bosatt på
Høvik i Bærum. Hun forteller om et liv
fylt av gleder, men også sorger. Hun mis
tet mannen allerede i 1986. Det har vært
et savn å ikke ha noen å dele livet med de
siste 20 årene, men hun sier selv at spørs
målet er ikke hvordan man har det, men
hvordan man tar det. Vi kan underskrive
at Anne-Karine tar det meste positivt.
Hun er ikke blant dem som gleder seg til
å slutte i arbeidslivet, men nok å ta seg til
har hun likevel. Vi pratet med henne en
av de siste arbeidsdagene før ferien.

Pensjonisttilværelsen
- Jeg har to voksne barn og fire barne
barn. Dagen min skal jeg feire sammen
med dem, vi har leid hus i Toscana en
uke. I uken etter på skal jeg reise alene
som ryggsekkturist til flere steder i Italia,
jeg gleder meg.

- Ellers er jeg aktiv i seniorsenteret på
Høvik. Der er det flere slagrammete på
80 - 90 år som trenger hjelp, for eksem
pel i svømmebassenget - eller jeg tar
ansvaret for vaffelstekingen. Det er alltid
behov for hjelpsomme hender.
- Du trimmer også?
- Ja, jeg er med i «Høvik joggs, vaffel &
spadsergruppe». Vi har felles turer hver
tirsdag og torsdag om dagen, det passer
fint for meg som har jobbet mandag,
onsdag og fredag de siste årene. Jeg tar
gjerne også en tur på egenhånd, forhol
dene i Høvik ligger godt til rette for turer
i naturen.
- Du har mange hørende venner, hva vet
de egentlig om døve?
- De som er mine venner, de vet veldig
mye om døve nå, smiler Anne-Karine.
- Men vanlige folk vet dessverre for lite.
Dessuten er det vanskeligere å forstå
døves situasjon fullt ut om du ikke har
nærkontakt med døve. På den måten tror
jeg det er lettere for folk å sette seg inn i
blindes situasjon.

Ansatte på kontoret vil savne Anne
Karines omsorg og gode humør. Jeg har
alle på kontoret med meg når jeg ønsker
henne mange gode år!
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Norsk jente til ekspedisjon

WFD-styret
Både Hanne B. Kvitvær, Stavanger og Joe Murray, Ål ble på verdenskongressen
i Madrid gjenvalg til en ny fire års periode i styret for WFD (Døves Verdensfor
bund). Begge har høstet ros for sitt arbeid i WFD. Litt spesielt er det jo at Joe bor
på Ål, men representerer supermakten USA.

Den franske organisasjon, Les Montag
nes du Silenee (Stillhetens fjell) har til
formål å «gjøre døve kjent med fjellenes
verden - høyfjell, alpinisme, klatring,
ekspedisjoner til vanskelig tilgjengelige
eller fjerne områdw>.

Den andre delen av fomålparagrafen er å
fremme kommunikasjon mellom døve og
hørende, mens det tredje punktet i para
grafen er å utbre kjennskapen og bruken
av tegnspråk blant hørende.

Daniel Buffard, som er døv, er leder for
organisasjonen. Organisasjonen, med
deltakelse av Buffard og 5 andre døve,
2 profesjonelle fjellførere/ekspedisjons
ledere, 2 profesjonelle navigatører og
3 teknikere gjennomførte i 2004 en
ekspedisjon til Syd-Georgia i Antarktis i
et spesialbygget forskningsfartøy, og de
foretok flere vandringer til fots, på ski og
i tau på øyen.

Det hele ble sendt over internett, og fulgt
av døve skolebarn i fransktalende land,
som også korresponderte med dem via
e-post.

I slutten av april/begynnelsen av mai
2008 planlegges en ekspedisjon til
Svalbard: 7 unge døve skal møte viten
skapsmenn som forsker på klimaendrin
ger/oppvarming. Det omfatter mer enn
800 kilometer i hundespann. Målet med
ekspedisjonen er å vise at døve er fullt i
stand til å tilegne seg intellektuelle yrker,

ved hjelp av tegnspråk og åpenhet fra de
hørende vitenskapsmennenes side. Det er
til denne ekspedisjonen de ønsker med
en ung fra Norge, helst en kvinne for å
oppfylle målet om halvparten kvinner og
halvparten menn.
Det er tegnet kontrakt med en fransk
tv-kanal om å sende reportasjer fra denne

ekspedisjonen. Det vil antakelig også bli
internett-kommunikasjon, som under
Syd-Georgia-ekspedisjonen. Interesserte
kan ta kontakt med Buffard på contact@
lesmontagnesdusilence.com, eller med
hans norske kontaktmann Karl Bang,
e-post: karl.bang@dmail.com
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Det
skjer
i verden

Japanere uten en tråd
Beskjemte japanske myndigheter har
stoppet statsstøtten til en ukentlig ny
hetssending for døve hvor nyhetsopplese
ren gradvis frigjør seg fra klær. Program
met heter «Nakne tegnspråknyhetef».
Nyhetsoppleseren bruker tegnspråk og
tar av seg litt mer klær for hvert nyhets
innslag.
Men da myndighetene skjønte at de støt
tet et program hvor det var en betydelig
grad av nakenhet, forandret de reglene.
Programmet fikk støtte fordi det var et
tilbud til døve, men tegnspråk til tross,
nå stopper støtten.
Dette stopper ikke produsenten Shinichi
ro Fukuyama iParadise Television.
Han vil fortsatt lage program som folk
liker, og det vil vi fortsette med, sier
Fukuyama ifølge CNN.com.

Døveforbund stiftet
i Palestina
Mandag 20. august ble det stiftet et
døveforbund i Palestina. NDFs prosjekt
bærer frukter. NDF har hatt prosjekt i
Palestina over flere år. Prosjektleder har
vært Knut Rune Saltnes, med Toralf
Ringsø som medarbeider. Styret i det
palestinske døveforbundet består av to
kvinner og ni menn. Stiftelsen av døve
forbund ble omtalt som hovedoppslag i
en TV-sending på Al-]azzera, arabernes
svar på CNN. I programmet ble det
blant annet snakket om døves problemer
under okkupasjonen. Neste Døves Tids
skrift kommer med reportasje om den
gledelige hendelsen.

Døves Nordiske Råd 100 år
Programmet for Døves Nordiske Råds 100 årsjubileum i København fredag 26.
oktober er klart. Tema for dagen er Nordens døve i 100 år -- tegnspråk, kultur og
identitet i forandring

Kl. 09.00 Ankomst - kaffe med frokost

Kl. 09.30 Åpning av konferansen

Kl. 09.45 Foredrag ved Liisa Kauppinen: - Hvorfor er anerkjennelse av tegnspråk
viktig for døve

Kl. 10.15 Foredrag av Minister for Nordisk Samarbejde Connie Hedegaard: - Om
språkkonvensjonen

Kl. 10.45 Spørsmål til foredragsholderne

KL 11.15 Pause

Kl. 11.30 Foredrag av medlem av Nordisk Råd Bente Dahl: - Den nordiske språk-
deklasjonen

Kl. 12.00 Oppsummering

Kl. 12.15 Lunsj

Kl. 13.15 Foredrag av leder for Døvehistorisk Selskab Peter Niemela: - Nordens
døve i 100 år

Kl. 13.45 Foredrag om utviklingstendenser i undervisningen av døve og tung
hørte i Norden av:

Bestyrer Svend Erik Hansen, Fredericiaskoien, Danmark

Generaldirektør for Spesialskolemyndigheten Greger Bååth, Sverige

Senterleder Anne Bakken, Møller Kompetansesenter, Norge

Kl. 14.45 Kaffepause

Kl. 15.15 Diskusjon

Kl. 15.s5 Takk for i dag

Seminaret koster 100 Euro, og påmeldinger må sendes før 1. oktober.
Se påmeldingsskjema på www.deafnet.no
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KULTUR

PrograIll for Døves I{ulturdager
helge.herland@doveforbundet.no

Det er fremdeles mulig å melde seg på til Døves Kulturdager i Bodø 12 til 14. oktober.

Se påmeldingsskjema i forrige
Døves Tidsskrift, men send alle
påmeldingene til ny adresse:

Døves Fylkeslag Nordland,
Pålan 19 e,
8011 Bodø.
Spørsmål kan rettes til Daniel
Mosti på SMS 924 81 598 eller
ril e-post daniel@dflnordland.
org

Signmark kommer
Mer informasjon om kultur
dagene og programmer finner
du også på www.kulturdagene.
ner

Daniel Mosri er svært stolt over
å kunne fortelle at tegnspråk
bander Signmark kommer fra
Finland. Se mer om dem på
www.signmark.biz Og hvis
noen tror at bandet bare er for
ungdom, skal vi skynde oss å
fonelle ar selv en så gammel og
treg type som redaktøren fikk
føling i dansefoten ved bandets
opptreden under Nordisk kul
rurfestival på Island. Signmark
må bare oppleves, ta turen til
Bodø.

Mosti har mer spennnende å by på,
selvesre Elvis! Det er svensken Bo Jøran
Henriksson som kommer over grensen
for skape liv i leiren. Men tro nå ikke
at de tradisjonelle godene er tarr bort
fra kulturdagsprogrammeL Fra Tromsø
kommer Arne Lundquist i spissen for
en barneteaterforestilling. Monica fra
Lofoten gir også tilbud til barna! Fra
Trondheim kommer Teater Eureka, ung
domsgruppen som holder et slikt høyt
tearernivå. Gruppen Raske Kvinner, ved

. Daniel Mosti ønsker velkommen til Bodø.

Hanne Enerhaugen og Trine Våge skal få
frem latteren. Teater Panora fra ess er
som allrid med og Oslo Døveteater byr
på spennende saker!

Lørdag kan en også delta på havrafting,
veggklatring, tur til flymuseet eller rett
og slett kaste seg ut i det våte element i
badeland! Som vanlig blir det ulike ut
stillinger og stands. Nevnte vi også at det
blir eget lekerom fot barn under teater
forestillingene? Så kan foreldrene slappe
av og nyte scenekunsten.

Det skjer også saker og ting i
byen, blant annet vil Pelle-po
litibil dukke opp ved kulturhu
seL Og Teater Eureka vil vise
gateteater.

Lørdag kveld blir det ungdoms
fest med bowling og pizza, mens
de voksne har festmiddag på
SAS-hotellet. Også er det satt av
god tid til praten og det sosiale
fellesskapet.

Søndag morgen er det tolket tur
i byen med tog, som ikke går på
skinner. Halvor Greftegreff og
Inger Lise Nilsen har ansvarer for
turen. Etter på er det gudstjeneste
ved døveprest Per Walle.

Alt ligger derfor til rette for en
topphelg i Bodø i midten av okto
ber. Nordland er spesielt kjem for
sin store gjestfrihet, derfor håper
arrangørene at mange søringer tar
turen nordover!
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TEGNSPRÅK
DAGENE

!{om. til Oslo 3. novem.berl
helge.herland@doveforbundet.no

Lørdag 3. november fører alle veier til Oslo. Ja, kom gjerne tidligere. Allerede fra torsdag 1. novem
ber er det program. Det blir århundrets tegnspråkdager i hovedstaden fra torsdag til lørdag.

Det begynner allerede kl 09 på Yongs
torget med underholdning, informasjon
og appeller fra scenen - og med ulike
stands og salgsboder. Kl. 13 marsjerer vi
i et samlet tropp opp Karl Johansgate til
Stortinget, der vi overleverer våre krav til
politikerne.

Vi kjemper for
norsk tegnspråk!
Lørdag arrangerer NDF, sammen med
Tearer Manu og Oslo Døveforening en
kjempedemonstrasjon fra Youngstorget
til Stortinget. Kravet er godkjenning
av norsk tegnspråk som offisielt språk i
Norge. Alle døve og venner av døve kre
ver at tegnspråk gis samme respekt som
andre språk. Vi ønsker slutt på språklig
diskriminering. Talespråk og tegnspråk
skal likestilles. Dette demonstrerer vi for,
og jo Bere vi blir, jo sterkere står vi. Folk
sier ofte at døve er usynlige, men lørdag
3. november skal vi bli synlige for alle
som vil se!

Bjørg Storesund i Bergen varfØrst ute med å få tak i teaterbillett og
gratis reise med buss til Oslo. Foto: Rune Anda.

Disse dagene og demonstrasjonen i Oslo
blir en «en gang i livet» opplevelse, og da
er det viktig å være med. Alle veier fører
til Oslo 3. november, dette skal bli gøy!

Endelig program
Endelig program for tegnspråkdagene i
Oslo kommer i neste nummer av Døves
Tidsskrift. Men allerede nå må du be
stille reisebilletter og overnatting.

kamp om å få tak i teaterbillettene, men
Bjørg Storesund (bilde) har sikret seg
billett og smiler fornøyd.

-. -

Fellesreise til Oslo
Fordi Teater Manu ikke skal reise på
turne med forestillingen gir de støtte til
felles teaterturer til Oslo. Det er døvefo
reningene som organiserer fellesturene.
For eksempel har Bergen Døvesenter
bestilt to busser innover fredag ettermid
dag, med retur søndag formiddag. Det er

til tigerstaden. Hva
med fredag kveld? Jo,
da er det åpent hus
i Teater Manu sine
lokaler med salg av
mat og drikke og stor
stemning.

Teater
Torsdag, fredag og
lørdag kl. 19 spiller
de 3 teatrene: Teater
Manu, Tyst Teater
og Cirkus Cirkor
forestillingen «Odys
seen». De tre teatrene
byr på en forestilling
med teater, nycirkus,
tegnspråk og film.
- I krig og kjærlighet er alt tillatt, sier
teateret om forestillingen. Det er bare å
glede seg til en stor kulturopplevelse
i Riksteatrets nye teatersal i Nydalen,
Oslo.

VART
PELIÆS
ANSVJ.\RI

""Il
'l'EG~- l
SPRAKETS>
FREMTID. ,

Sosialt treff
Etter på er det åpent hus i Oslo Døve
forenings lokaler. Vi får ikke plass til
alle deltakerne inne i lokalet, derfor
har foreningen fått lov til å sette opp
kjempetelt i gaten utenfor. Der kan vi
roe ned etter demonstrasjonen med mat
og drikke, og med den gode tegnspråk
praten ! Døveforeningen er også åpen
torsdag kveld for de som kommer tidlig

Marit Vogt Svendsen er tegnspråkforskningens "mor"
i Norge. Hun sa i 1983:

- Tegnene i tegnspråket har en prinsipiell oppbygning,
akkurat som ordene i talespråket har det.
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Studiestart
o

MED NYTT SPRAK
Av Eivor Berg

Ett nytt skoleår er så vidt i gang, og vi har tatt en prat med en som i høst for første gang tar steget
inn i de tegnspråkliges verden.

Amira Karina Richardsen (bilde) er 19 år
gammel, og kommer fra Senja i Troms.
Som baby ble hun adopren fra India, 5
mnd gammel. I dag er der en ekre nord
lending som sirrer foran meg, eller en
«brunsame» som hun selv sier. Hun bor
nå i Trondheim og er elev ved Høysko
len i Sør-Trøndelag, hvor hun sruderer
regnspråk på førsre årer.

Tøft å være integrert
- Da jeg var seks år gammel fikk jeg mine
førsre høreappararer ril rross for ar forel
drene mine hadde mem helr siden jeg var
baby ar hørselen ikke var som den skulle.
Legene meme jeg hadde for normal rale
utvikling ril å kunne være runghøn.

Bare err år errer ar hun fikk sine førsre
høreappararer var der på ride å begynne i
førsre klasse. Å være den enesre rung
høne på en skole der de ikke hadde noen
erfaring med tunghøne var ikke allrid
like lerr. Til tross for audiopedagoger
som var innom skolen og informene
om bruk av FM-utstyr og prakriske ting
som hesteskoformasjon i klasserommet,
opplevde Amira at lærerne verken forstod
eller ville forstå.

- FM-utstyret var i veien, så der ville de
ikke bruke. Heller ikke medelevene mine
forstod hvordan der var å være hørsels
hemmet.

Amira fonelier at årene på barneskolen
var preget av mye mobbing og holdnin
ger om at «hun hører der hun vil høre».

Men Amita er ikke en som lar seg
knekke. Når vi spør hva hun mener disse
årene har gjort med henne, svarer hun
at selv om hun skulle ønske at der hadde
vært andre tunghørte eller døve i nærhe
ten som hun kunne prate med, er hun
overbevist om at hun har kommet styrket
ut av grunnskolen, og at det har lært
henne å være bevisst sitt eget hørselstap.
Man får ingeming gratis, sier hun, og
legger til ar hun har lært seg å kjempe for
rerrighetene sine.

- Når folk spør meg hvorfor jeg bruker
høreapparater, pleier jeg å svare at det er
fordi synet mitr er lirr dårlig, sier hun og
smiler lun.

Da hun begyme på videregående bedret
ring seg sosialr sett. Hun foneller hun
kom i en veldig grei klasse. Lærerne var
der derimor verre med, sier hun.

- Der hendre ar lærerne mine sa at «derre
stoffet er ikke så viktig, jeg rrenger ikke
å ha FM-mikrofonen på,» som om ikke
jeg hadde like stor rerr som alle de andre
til å få med seg det som ble sagt. Norsk
læreren min fikk seg til og med ril å si at
jeg var kjempe8ink til å skrive sriler, til

rross for ar jeg hørte dårlig. Når begynte
skrivekunnskapene å ligge i ørene?

Møtet med tegnspråket
Sommeren 2006, rett før hun begynner
på sisre året på videregående, får Amira
diagnosen Menieres sykdom, en bruraI
sykdom som knyrrer sammen hørselsrap,
øresus, svimmelher og kvalme. Hørselen
går raskr nedover, og hun ønsker tolk i
undervisningen på skolen.

- Der var mangel på skrivetolker i om
råder, men jeg fikk rilbud om TSS-tolk
(TSS = tegn som større ril raIespråket) .
På dette tidspunkter kunne jeg ikke tegn
fra før av. Men der var ikke bare å få sko
len til å akseptere tolken. De meme jeg
fikk klare meg med de hørselsrekniske
hjelpemidlene jeg allerede hadde.

Men Amira srår på sirr, og uten å kunne
norsk tegnspråk, får hun TSS-tolk i klas
sen. Lærenem som hun er, går tegnene
fon hjem, og det er vanskelig å rro ar det
bare er er knapr år siden hun begyme å
lære regn.

Bonserr fra å kjenne en døv person som
bodde på Senja, var Amitas første møte
med døve på Norges Døveforbunds Ung
domsurvalg sirr seminar i Betgen høsren
2006. Hun forteller at hun hadde kom
mer i komakr med noen døve gjennom
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Jeg merker at jeg i
større og større grad
slapper bedre av
sammen med andre
som kan norsk tegn
språk, etter hvert som
jeg lærer mer og blir
tryggere på meg selv.

imernett, og at en av de fikk overtalt
henne til å være med på seminarer.
- Det var en sjokkopplevelse å havne
midt oppi en situasjon der alle rundt meg
snakket rasende fort på tegnspråk. Jeg
forstod ikke så mye, men likevel følte jeg
meg inkludert og velkommen. Der ble
jeg også kjem med flere døve og fam ut
at tegnspråk var noe jeg virkelig kunne
trives med.

Amita forteller at tanken på å utvikle
norsk tegnspråk og bli en del av et nytt
miljø for alvot begynte å slå rot i vinter.
- Jeg planla å ta ett år på Ål folkehøy
skole, men dette ville ikke NAV dekke.
Alternativet var da å flytte til Trondheim
og begynne på tegnspråkstudiene der.
Hun forteller at hun trives kjempegodt
i den nye klassen, som for det meste
består av hørende elever som ønsker å bli
tegnspråktolker.
I tillegg er det mange tolkestudemer på
skolen hennes, og det å komme fra den
lille bygda i nord, der alt opplevdes tøft,
synes hun et famastisk.
- Her er jo alle imeressert i å lære tegn, og
for en gangs skyld ser folk forbi hørselsra
pet mitt. De ser hvem jeg virkelig er.

På spørsmål om hva hun ønsker i fram
tiden, sier hun at hun vil bli lærer, aller
helst for døve, og at hun gleder seg til å
lære mer om norsk tegnspråk, døvehisto
rien og kulturen hun nå holder på å bli
en del av.

Identitet
Gjennom oppveksten hadde Amita alltid
en følelse av å ikke høre til. Å bo i en
liten bygd er som de f1esre vet, preget av
sladder og fordommer, og Amita følte seg
aldri akseptert.
-Å leve som tunghørt og ikke forstå alt
som ble sagt, var ille nok. Men det at jeg
i tillegg var adoptert, gjorde at jeg fikk
mange kommemarer for hudfargen min.
Jeg følte meg aldri hjemme blam mine
jevnaldrende. De aller fleste opplever
identitetskrise en gang i livet, men for
meg var hele barndommen en sammen
hengende identitetskrise.

Hun er fremdeles ikke helt sikker på hvor
hun hører hjemme. Som så mange andre
tunghørte opplever hun å «falle mellom
to stolen>; hun er verken helt døv eller
helt hørende.

Helt til slutt spør vi Amita om det er noe
annet hun ønsker å formidle, og det er
tydelig at den tøffe skolegangen har satt
sine spor. Hun blir sim når hun tenker
på hvordan hun har blitt møtt av lærerne
SIne.

- Når man har de og de rettighetene,
og det til og med kan dokumemeres, så
er det virkelig ikke god pedagogikk fra
lærernes side å begynne å protestere og
krangle!

Dette er en form for mobbing, sier hun,
og det er en skam ar slikt forekommer

i et land som orge. De tunghørte og
døve elevene vet ofte selv hva som er best
for dem.

Hun avslutter med å si at hvis det ikke
hadde vært for at foreldrene hennes
hadde hjulpet henne med å stå på kra
vene, hadde skolehverdagen vært enda
verre enn den var.
- Jeg er takknemlig for at jeg har hatt
foreldre som har støttet meg hele veien.

Vi ønsker Amita lykke til med skoleåret,
og håper hun fortSatt vil føle seg inklu
dert og velkommen i framtiden.
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- Tegnspråk eller talespråk? Ja, takk
helge.herland@doveforbundet.no

- Mange dyrearter er utryd
ningstruet. Skilpaddene på Gala
pagos, aper i Afrika, pandabjør
nene i Kina og enkelte hvalarter i
vår del av verden. Mange er veldig
opptatt av dette og det er bra. Men
vi trenger samme oppmerksom
het om språkene. Språkene er
minnenes bank. Språket bærer på
de ulike kulturene som finnes på
jorden. De ulike lands tegnspråk
er som andre språk, unike språk,
men de er små språk som er truet.
Derfor har vi et spesielt ansvar
for å ivareta tegnspråkene. Det er
mangel på respekt og kunnskap
som styrer de kreftene som går
imot tegnspråk, sa Vigdis Finnbo
gadottir i sin åpningstale ved den
nordiske konferansen i Gøteborg i
begynnelsen av september.

10:30 _11:00

Vigdis FinnbOgad6ttir
I lands rd president

samt teckenSplakets
beskyddartnn8 j Norden
OGIl UNESCOs good will

amb8ssadllr Ulr varldens SPlal(

Vigdis Finnbogadottir er beskytterfOr de nordiske tegnspråkene. Den norske tolken Siri Antonsen
nærmest, den svenske tolken til venstre.

Døves tospråklighet
Den tidligere islandske presidenten er
beskytter for de nordiske tegnspråkene
og goodwill ambassadør i FN for verdens
språk. Konferansen i Sverige var om døve
og tunghørtes tospråklighet og arrangø
rer var flere ulike pedagogiske institusjo
ner i Norden, fra Norge; Fylkesmannen i
Aust-Agder, som har ansvar for foreldre
opplæringen i norsk tegnspråk og Statlig
spesialpedagogisk støttesystem.

Finnbogadottir fortalte at det er ca 6.500
språk i verden. Halvparten av språkene
står i fare for å bli borte, sa hun. De språ
kene som er mest truet er de som ikke
har skriftspråk.
- De siste årene har jeg arbeidet mye for
å støtte de språkene som er truet. Jeg har
brukt krefter på å bevisstgjøre folk på de
verdiene som ligger i språkene.
Ekspresidenten på Island ønsket at alle
islandske barn skulle få grunnleggende

kunnskaper i islandsk tegnspråk. Det
ville være med på å gi barna økt forståelse
for mangfoldet, fremholdr hun. Hun sa
seg veldig glad for at det er kommet en
døv kvinne inn på det islandske Alltinget
(Stortinget).
- Det at Sigurlin Sigurddardottir er
representant har høynet Alltingets status
som et demokratisk forum, sa Finnboga
dottir.

HRF sier ja til tegnspråk
Forbundsleder Jan-Peter Stromgren,
Horselskadades Riksforbund (HRF)
foreleste om temaet: «Rett til tospråk
ligheo). Vi bare nevner at HRF er det
samme som Hørselshemmedes Lands
forbund her i landet. Stromgren fortalte
først at hans forbund tidligere hadde vært
imot tegnspråk, men at de hadde skiftet
syn på dette de siste årene. Det har vært
en naturlig utvikling i et forbund som
ble startet for 90 år siden under navnet

«Dovas Va]", startet av snille hørende
som ville hjelpe tunghørte - og til dagens
moderne forbund som helt er styrt av
tunghørte selv.

- Hvorfor skal vi velge bort tegnspråk
hvis det er lettere for tunghørte og døve
å kommunisere på det språket, spurte
Stromgren retorisk.
- Vi arbeider for å få bort kommunika
sjonshindringene og vil at folk skal få
nyte den gode samtalen så ubesværet som
mulig. Vi har et nært og godt samar
beid med Sveriges Dovas Riksforbund
og foreldreforeningen for tunghørte og
døve barn. I Sverige står vi samlet om
at alle tunghørte og døve barn har rett
til tegnspråk. Vi jobber for å få bort alle
gamle myter om tegnspråk, understreket
Stromgren.

Han påpekte at 84 % av tunghørte og
døve skolebarn går integrert i skolen.

30 døves Tlf)SSKRIFT GMedlemsblad for Jx'9rges 'Døveforbund 7/2007



Nordisk konferanse i Gøteborg

To gode kompiser, til venstre Jan-Peter Stromgren, forbundsleder i Horselskadades Rik:ftrbund
og Lars-Ake Wiklund, forbundsleder i Sveriges Dovas Rtksforbund. De har samme mal: Svensk
tegnspråk til alle tunghørte og døve barn'

- Min påstand er at mange av disse barna
ikke har det bra på skolen!

- Det er barnas rett til tospråklighet som
er det grunnleggende for oss i HRF, ikke
foreldrenes rett ril å velge. Det handler
om retten til kommunikasjon på egne
premisser, sa Stromgren før han avsluttet
foredraget med dette budskapet:

- En viktig rettighet er at tunghørte og
døve barn gis rett til å lære seg tegnspråk
for å kunne gjøre egne valg senere i livet.
De skal ikke for seint oppdage at de har
mistet noe i oppveksten som burde være
en selvfølge.

Tegnspråk
i det svenske språkrådet
Tomas Hedberg, døv, er ansatt i 50 %
sriIling i det svenske språkrådet - Språk
rådet, institutt for språk og folkeminner.
Han fortalte at Sverige har fem offisielle
minoritetsspråk: Finsk, samisk, rorna
dalshnsk, romani og jiddish. Sverige
har hatt en lengre utredning om tegn
språkets stilling og Regjeringen vil legge
frem nye resultater fra arbeidet i januar
2008. Hedberg fortalte konkret om sine
arbeidsoppgaver i språkrådet:

- Jeg arbeider med å dokumentere svensk
tegnspråk gjennom innsamling av gamle
og nye tegn. Jeg fastslår tegnenes opprin
nelse og lager et slags tegnspråkleksikon.
Mange tegn som tidligere var mye brukt

i arbeidslivet blir borte, fordi gamle
håndverksyrker forsvinner. Også tegn
som ble brukt i indusrriperioden står i
fare for å bli borte.

Hedberg fortalte at han i jobben svarer
på mange spørsmål om tegnspråk via
e-post og telefon. Han samler inn gamle
tegnspråklige filmer, videoer - og eldre
klipp som har vært vist på svensk-TV.
- Jeg arbeider med å kartlegge hvor
mange i Sverige som har tegnspråk som

Døve Tomas Hedberg er ansatt i det svenske
språkrådetfor å ivareta interessene til svensk
tegnspråk.

førstespråk, og som andrespråk. Jeg har
nær kontakt med tegnspråkforskere og
følger opp FN resolusjonen om funk
sjonshemmedes rettigheter, der tegnspråk
er konkret nevnt i flere av artiklene.

Flere
tegnspråkforelesninger
Professor Arnfinn Vonen fra Universitet i
Oslo foreleste om <<noen typiske gram
matiske egenskaper ved tegnspråkene».

- Tegnspråk har eksistert i uminnelige
tider. Det er registrert ca 120 forskjellige
tegnspråk i verden. Tegnspråk har opp
stått gjennom visuell kommunikasjon og
er språkvitenskapelig sett helt ubeslektet
med talespråk.

Vonen hevdet at de nasjonale tegnsprå
kene ikke står tilbake for talespråkene
når det gjelder grammatisk komplek
sitet, mulighetene til å bruke språkene
i samtaler og som kulturell verdi som
identitetsbærere.

Tegnspråkprofessoren mente at den
grammatikalske forskjellen blant verdens
tegnspråk var mindre enn blant talesprå
kene, men bare mer studier og forskning
kan dokumentere dette inntrykket
nærmete.

Også professor Elisabeth Engberg
Pedersen, fra universitetet i København
utdypet tegnspråk som språk, gjennom
forelesningen: «Tilegnelsen av perspektiv
i dansk tegnspråk».

Generalsekretær i Norges Døveforbund
Paal Richard Peterson forleste om «Betyd
ningen av tegnspråklov», den forelesnin
gen kommer vi tilbake til i neste nummer
av bladet.

Foreldrebetraktninger
Tre foreldre fortalte om sine erfaringer
med å ha døve 1 tunghørte barn. Felles
for de tre fra Færøyene, Sverige og orge
var at alle barna hadde Cl. Og alle barna
vekslet mellom tegnspråk og talespråk,
men tegnspråk var basisspråket for barna.

Virgar Hvidbo, Færøyene:
- Jeg har en datter på 13 år. Hun veksler
mellom å bruke tegnspråk og talespråk,
helt avhengig av hvem hun snakker med
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Den amerikanske professoren under
streket at tunghørre og døve barn må ha
gode voksenmodeller for å utvikle et godt
tegnspråk.

- Det er viktig med tidlig språkpå
virkning for å utvikle et godt andrespråk,
hevdet Corina.

Corina avviste dette som et rypisk
eksempel på feilinformasjon som ofte
kommer fra det medisinske miljøet.
Han mente det ikke finnes noen forsk
ningsresultater som viser at talespråk
og tegnspråk «konkurrerer>' om plass i
hjernen. Tverr imot finnes det mange
undersøkelser som konkluderer med
flerspråklighetens fordeler.

Han hevdet at den audiologiske hjernen
utvikler seg de første 5 årene, derfor er
det nødvendig med tidlig Cl.
Men det er også viktig å komme i gang
med språk til barna så tidlig som mulig,
og for tunghørre og døve barn (inkluderr
barn med CI) må tegnspråk komme
først.

«At tegnspråk ødelegger for den tale
språklige utviklingen, detfor bør en være
varsom med bruk av tegnspråk tidlig til
barna».

- Det vi kan si er at tidlig tospråklig-
het gir bedre resultater en tospråklighet
som læres senere. Men det er liten grunn
til å tro at tospråkligheten tegn og tale
er sværr forskjellig fra de resultatene
som finnes for tospråklighet mellom to
talespråk.

- Det er vanskelig å konkludere sikkerr
om forskning på hjernen og språk. Det
er gjort få gode studier på tegnspråk og
talespråk, og noe som gjøt situasjonen
ekstra vanskelig er at det ikke er mulig
å scanne hjernen til barn som har fått
operert inn Cl.

Både David Corina og den svenske fore
leseren Johan Gunnarsson fra Linkoping
universitet understreket at vi må være
forsiktige med hvordan vi bruker fors
kningsresultatene. Det kreves mye mer
forskning på tospråkligheten tegnspråk
og talespråk før vi kan trekke bastante
slutninger, sa Gunnarsson.

Klarer hjernen
de to språkene?
Fra USA og University of California kom
professor David Corina. Hans foreles
ning tok for seg studier om talespråk
og tegnspråk, sett i forhold til hvordan
språkene påvirker hverandre i hjernen.
Flere på seminaret var opptatt av hva
nordmannen Hans M. Borchgrevink,
som har værr knytter til Rikshospitalet
og Norsk Forskningsråd, har hevdet:

Professor David Carina mener at det bare er
gamle medisinske myter som sier at tengspråk
er skadelig ftr den talespråklige utviklingen hos
tunghørte og døve barn.

og hvilke miljø hun er med i. Hele fami
lien har lærr seg tegnspråk, vi hadde aldri
klarr oss uten. På Færøyene er det få døve
og i grunnskolen er det bare 2 døve barn,
så det er vanskelig å skape et språkmiljø
på tegnspråk for 13 åringen.

En velfOrtjentpause. Anne Bakken, suveren møteleder i prat med Kari Brustad som er avdelings
direktør i Kunnskapsdepartementet.

Per Gunnar Johnsen, Vadsø:
- Jeg har en jente på 9 år og en gutt på
5 år, begge har Cl. Vi foreldre har fulgt
tegnspråkopplæringen som finnes for for
eldre i Norge. Begge barna har utviklet
et bra talespråk, men norsk tegnspråk er
det grunnleggende.
Vi har valgt regnspråk fordi det fungerer
veldig godt for oss. Vi bor langr nord i en
liten by, men foreløpig trives barna godt
med skole og fririd. Vi har god kontakt
med Møller komperansesenter og så får
fremtiden vise hvilke valg vi må gjøre for
at barna skal få optimale utviklingsmu
ligherer.

Teddie Sundqvist, Sverige:
- Daniel er 12 år og en trygg gutr. Han
er tospråklig og vekslingen mellom
tegnspråk og talespråk skjer automatisk
avhengig av situasjonen. På skolen har
han mye talespråklig undervisning,
men vi har bevisst valgt at han er med i
en skolefritidsordning der tegnspråk er
fellesspråket. Vi bruker tegnspråk for å
forklare nye svenske ord. Tegnspråk er
viktig for Daniel, han går jo på batteri og
de kan svikte! Uten Cl er han helt døv.
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223 deltakere var samlet til den nordiske konferansen om tospråklighet i Gøteborg.

Stortingsrepresentant Britt Hildeng i godt selskap medAlltingsrepresentant Sigurlin Sigurdarddottir.

Slik vi oppfattet de to foreleserne kan en
forenklet konkludere budskapet deres
med følgende:
Cl må opereres tidligst mulig. Barna
må få tegnspråk så tidlig som mulig.
Senere kan talespråk komme sterkere,
fordi hvert språk har sin tid og utfyller
hverandre. Talespråk tar ikke skade av
tegnspråk.

Politisk oppsummering
Seminaret som samlet 223 deltakere
ble avsluttet med en politisk menings
utveksling, der Norge var representert
med stortingsrepresentant Britt Hil
deng, Arbeiderpartiet. Hun har vært en
forkjemper for å få de nordiske tegnspråk
inn i den nordiske språkkonvensjonen og
for å få aksept for norsk tegnspråk som
offisielt språk i Norge. Hun innrømmet
at hun er skuffet over de resultatene som
foreløpig er oppnådd når det gjelder den
nordiske språkkonvensjonen.

- Jeg hadde håpet at de nordiske tegn
språkene ville få status som minoritets
språk, men i den endelige teksten til

språkkonvensjonen slås det bare fast at
tegnsptåkene skal tillegges stor betyd
nmg.
Nordisk Råd er enig om at tegnspråkene
skal gis en sterkere stilling. Foreløpig
er det bare Finland som har tegnspråk
med i grunnloven. Hvis Norge vedtar
tegnspråklov kan vi bruke denne loven
som verktøy for å bedre tegnspråkenes
status også i de andre nordiske landene,
sa Hildeng.

- Norsk tegnspråk må få status som of
fisielt språk fordi det er viktig for døves
kultur identitet - og fordi det blant annet
vil gi rettigheter for økt informasjon
på tegnspråk. Jeg mener vi bøt ttekke
sterkere frem at tegnspråk har en verdi i
seg selv som språk, det er en kultur vi bør
verne om, sa Hildeng.

Britt Hildeng forstår at døve i Norge er
utålmodige og vil ha en tegnspråklov nå,
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Terminlisten:
September:
21. - 23. Døves Dag
28. - 30. Ny Giv-seminar i NDF, Lørenskog

Rycon AS eies av Stiftelsen Signo
og er NAV's arbeidstilbud til hør
selshemmede, døve og døvblinde i
Oslo og Akershus. På egne avtaler
med lokale NAV-kontorrer gir Rycon
AS også et landsdekkende tilbud. I
samarbeid med Arbeids og Inkluder
ingsdepartementet er Rycon AS
leverandør av tolketjenester.

Vi søker:
DEKKOMLEGGER

~~ RyeonAS

Arbeidsoppgaver:
- Dekkskift
- Dekkomlegg

Vi har 2 LEDIGE STILLINGER i høst
sesongen 07, fra 15. oktober til
15. desember på vårt dekkhotell.
Arbeidssted: Ryen i Oslo.

Avslutning
223 deltakere fulgte interessert med på
den to-dagers konferansen som ble glim
rende ledet av Anne Bakken, senterleder
på Møllerkompetansesenter. Om 2 år,
31. august til 1. september 2009, skal
konferansen videreføres i Tammerfors,
Finland.

tegnspråk og kjenner døve. Hun sa
mye fornuftig i debatten, men det mest
spennende var kanskje det hun ikke
kunne fortelle. En utredning om svensk
tegnspråk er ferdig 31. desember og det
er helt klart at det vil bli nye tiltak i
Sverige for å løfte svensk tegnspråk opp
og frem. Eklund hadde ikke lov å fortelle
noe om det nå, men signalene var ikke til
å ta feil av.

- Noe av det mest verdifulle som er i
hvert enkelt språks struktur er at vi kan
bryte meninger med hverandre, vi kan ha
det gøy sammen og språkene kan frem
kalle den gode latteren. Språk er livet!
Avslutningsordene er hentet fra innlegget
til Vigdis Finnbogadottir.

men det politiske systemet jobber ofte
seint i slike saker. Det er mye som skal
utredes og være på plass før en får vedtatt
en lov i Norge. Hun avsluttet likevel
optimistisk med å sitere et utsagn fra Sve
riges tidligere statsminister Oluf Palme:
- Politikk er å ville!

Med i det politiske panelet var også
Islands døve Alltingsrepresentant Sigur
Iin Sigurdarddottir, imponerende nok
stemmetolket av den norske tolken Atle
0rsnes.

Sverige var representert med Riksdagsre
presentant Nina Eklund fra Kristende
mokraterna. Hun overrasket med å starte
innlegget på flytende svensk tegnspråk!
Hun forklarte at hun har en døv sønn på
9 år, som hun har store forventninger til.
- Jeg ser ingen begrensninger for min
sønn i samfunnet. Han skal gis alle mu
ligheter. Hvorfor skulle ikke døve kunne
bli statsråder, utfordret Eklund.

Heldige er døve i Sverige som har
en Riksdagspolitiker som behersker

November:
Ol. - 03 Tegnspråkdagene (demonstrasjon) i Oslo
15.-16. NDFs arbeidslivkonferanse i Oslo

, 16.-18. NDFUs ungdomskonferanse i Oslo
23.-25. NDFs arbeidslivseminar, Lørenskog

Oktober:
04. - 05.
12. -14.
25.
26.

NDFs arbeidslivutvalg i Kristiansand
Døves Kulturdager i Bodø
SHDIR seminar om FN-konvensjonen i Oslo
Døves Nordiske Råd 100 årsjubileum j København

Ønskelige kvalifikasjoner:
Opplæring vil bli gitt

Ta kontakt med Steinar Tømmerås
på SMS: 900 14 684
eller send e-post til:
stei nar. tom meras@signo.no

Adresse: Ryensvingen llb
0680 Oslo

Tegnspråkets fremtid, vårt felles ansvar!
Bli med i Oslo 3. november.

Døves Tidsskrift
utkommer den 15. i oktober, november
og desember. I 2008 utkommer bladet
den 1. i februar, mars, april, mai og juni.
Frist for stoff er en måned før utgivelsen.

Flytter du?
Husk å melde flytting, ellers får du ikke
Døves Tidsskrift. Send beskjed til Nor
ges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo,
e-post: medlem@doveforbundet.no

Søknadsfrist: 1. okt 2007
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SPORT
Sølvmedalje til Trude
17 år gamle Trude Raad fra Breimsbygda Idrettslag imponerte med å ta sølvmedalje både i
slegge og diskos under Norgesmesterskapet for seniorer i Askim i august. I slegge ble hun bare
slått av kongepokalvinner Mona Holm.

Døveidrettskomiteens leder Bjørn Røine var til stede ved mesterskapet. Han overrakte Bente
Grønlis minnestipend, en sjekk på kr 5.000, til Trude.

- Det var en stor opplevelse å få være med
på mesterskapet i Askim. Trude er en
flott jente og lett å prate med. Morsomt
var det også å få hilse på hennes foreldre,
som er flinke tegnspråkbrukere, forteller
Bjørn Røine.

Også Trudes klubbvenninne Marte var
lett å forstå på tegnspråk. Det var fantas
tisk å få oppleve et så godt og sammen
sveiset miljø, rapporterer Røine.
- Jeg fikk også en prat med friidretts
forbundets blide leder Svein Arne
Hansen. Han kan ikke tegnspråk, men
heldigvis var Finn Arild Thordarson og
samboeren Solgun Flølo der. Hun er
tolk, men ikke bare det - hun er også
kusinen til Trude Raad. Jeg fikk holdt en
tale til Trude og Solgun tolket slik at det
store publikummet på tribunen fikk med
seg hva som skjedde. Stor applaus!

. TruCie er den som har
Kastet lengst i slegge
av døve Kvinner i
verden.

Så retter Røine på informasjon vi har gitt
i Døves Tidsskrift tidligere:
- Du har skrevet at verdensrekorden for
døve i slegge er på 58,34 - det er helt
feil. Rekorden er på 49,97 og innehas
av engelske Joanna Davison. Trude sin
personlige rekord er 55,44.

Det betyr at Trude er den som har kastet
lengst av døve kvinner i verden. Hun har
lyst til å delta i Deaflympics 2009, slutter
en strålende fornøyd Bjørn Røine.
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Sport

8 norske bowlingmedaljer
Tekst og bilde: Stein Erik Wroldsen

Norge deltok med en tropp på 6 herrer og 3 kvinner til Nordisk-Baltisk mesterskap i bowling
som ble avholdt i Tallinn, Estland i månedskifte juni-juli. Det var 7 land som var med, Fin
land, Sverige, Danmark, Norge, Island, Latvia og Estland, og første gang mesterskapet ble
arrangert utenfor Norden.

Stein E. Wroldsen, lagleder, Steinar Karlsen, Trude Nilsen, KJeLL Danielsen, Ine Lorentzen, Bjarne
Gunnerud og Ann-Cathrin Larssen. Foran: werner Wennerstrøm, Dag Hafstad og Arnt Saur.

Bowlinghallen var fi n og moderne, med
gode spilleforhold.
Første dag var det teamkonkurranse,
altså femmannslag som spilte 3 serier.
Norges herrer kom på tredje plass. Det
var kun Steinar Karlsen som spilte god
kjent. Han fikk 675 poeng på 3 serier.
De andre guttene kunne spilt bedre slik
at sølvet ble norsk. Jemene spilte også 3
serier, men hadde ikke nok spillere til å
kunne være med i teamkonkurransen.
Ann-Cathrin Larssen var best av de nor
ske med 2. plass i All-evems etter første
dag.

Trio
Det ble en meget spennende kveld for
guttene som slåss med Finland om gullet
i trio. Dessverre for Norge vant finnene
med knappe 14 poeng, dermed sølv til
Norge. All honnør til de tre guttene:
Kjell Danielsen nest best av alle med
1309 poeng, Steinar Karlsen 1275 poeng
og Dag Hafstad 1169 poeng - og ny
norsk rekord. Det norske andrelaget kom
på 7. plass.

Damelaget kom på tredjeplass, litt sva
kere resultater enn ventet, men godkjent
av Trude Nilsen.

Double
Det ble stor spenning i doublekonkur
ransen. Norge kjempet med Sverige 2.lag
om bronsen. Finlands 1. lag og Sveri-
ges 1. lag kunne ingen gjøre noe med.
Steinar Karlsen med 1272 poeng og Kjell
Danielsen med 1260 poeng spilte meget
bra og slo Sveriges 2. lag med knappe 6
poeng. Dermed knep de bronsemedal
jene. Norges 2. lag kom på 5. plass og 3.
laget på 6. plass. En sterk norsk innsats!
Kvinnelaget med Trude Nilsen og Ine
Lorentsen tok 5. plass. Bare Trude Nilsen
spilte opp mot sitt beste, mens Ine skuf
fet med svakt spill.

Single
I singel fikk Steinar Karlsen den forhatte
4. plassen, bare Il poeng bak bronseme
daljen. Han klarte 1268 poeng og leverte
solid spill, men manglet noen høye serier.

Trude Nilsen spilte jevnt, men som
Steinar, måtte også hun nøye seg med 4.
plassen, 8 poeng for dårlig til å komme på
seierspallen.
Dermed ble det sølv til Trude Nilsen og
bronse til Steinar Karlsen i All-events,
altså sammenlagt etter 21 serier.

Stegfinale
Det ble en nervepirrende stegfinale.
Steinar Karlsen var førsr ute mot Raimo
Parkkinen fra Finland, som han slo
med 208 mot 204 poeng. I neste kamp
mot Anssi Alander, Finland tok Karlsen
kontrollen i den første serien og vant 226
-190, men Anssi striket masse i den neste
serien og gikk forbi Steinar med ti poeng
totalt 448-438. En verdig vinner, Anssi
Alander, men all honnør til Steinar.
Trude Nilsen var først ute mot dan-
ske Mai Wachsmuth, men hun hadde i
realiteten ikke noen sjanse, da Mai fikk
flere strike på rad. Trude tapte med 177
226. Wachsmuth vant til slutt mot finske
Kirsti NierneIa.

Konklusjon
Norge tok 8 medaljer, 3 sølv og 5 bronse.
En meget bra innsats av spillerne.
Mesterskapet ble fint gjennomført med
mye godt spill, og en 300 serie av dansken
Pierre Bocquet. Av de norske deltakerne
må en spesielt nevne debutamen Arnt
Saur, som hadde et snitt på 181,6 og satte
flere personlige rekorder. Steinar Karlsen
og Kjell Danielsen var jevne hele tiden.
De andre spillerne var meget bra, selv om
det kom noen svake serier innimellom,
men de ga aldri opp og kjempet til siste
slutt. For første gang på mange år, reiste
troppen uten hørende trener, og Stein E.
Wroldsen var med som leder for Norges
tropp.

Se alle resultatene på
http://www.amb.ee/event.php?id=51
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Sport

Tennisgutta vant i Tsjekkia

4 tennisspillere fra Oslo Døves Sports
klubb har deltatt i turnering i Tsjekkia.
De deltok som Oslo A og Oslo B og
konkurrerte med mange lag fra Neder
land, Slovakia og Tsjekkia. Oslo A med
Nicolai Herlofson og Syver Sanengen
gikk helt til topps, mens Oslo B med Gi
anni Zullo og Jostein Dale tok en sterk 3.
plass. Gianni Zullo bor i Oslo, gift med

Arne Olav Løvik løper
Døve og svaksynte Arne Olav Løvik (bil
de) på 55 år løp maratori i Jølster lørdag
7. juli. Han brukte 3 timer 58 minutter
og 13 sekunder på det 42 kilometer lange
løpet. Dermed klarte han sitt eget mål
om å komme under 4 timer. Han ble
nummer 5 i klassen for de mellom 55
og 59 år. Løpet var også et jubileum for
Løvik, fordi det var hans 75. maratonløp!

Bergensjenter i VM
i badminton
De to bergensjentene Lena Mei
Kalvenes Anda og Lill-Beate Ulstein
deltar i VM i badminton 29. sept. - 6.
oktober i Tyskland. Lena Mei er 15
år og Lill-Beate 17, så forventningene
til duoen bør ikke være for store. Men
det er viktig å komme seg ut for å få
erfaring og inspirasjon til kommende
mesterskap. Døves Tidsskrift kommer
med reporrasje fra VM-turneringen.

norsk dame, men er fortsatt italiensk
statsborger.
Etter seire i innledende kamper møttes
de to Oslolagene i semifinalen. Der vant
Herlofson 6 - 2 mot Zullo. Syver Sanen
gen vant en uhyre dramatiske kamp mot
Dale 7 - 6, med avgjørelse 16 - 14 i det
avgjørende settet (tiebreak). Bra erfaring
for kalvene.

I finalen vant Oslo A 2 - l mot Tsjekkia
A. Oslo B slo Tsjekkia B i bronsefinalen.
I en kommentar sier spillende trener Ni
colai Herlofson at turneringen var en fin
erfaring å ta med seg for de to kalvene,
Jostein Dale (bildet til venstre) og Syver
Sanengen (bildet til høyre)

Hva skjer med
døvefotballen
I forrige blad skrev vi at døvefbtballen
står i fare for å miste tilskuddet på kr
250.000 fra Norges Fotballforbund
på grunn av rot med regnskap og
rapporteringer for 2006. Som en følge
av dette har en gruppe på fire krevd at
dagens døvefotballurvalg går av straks.
De vil at det skal velges nytt utvalg
under døvemesterskapet i fotball i
Oslo 14. september. De mener også
at Norges Fotballforbund skal overta
ansvaret for regnskapsføringen og
revisjon, mens døvefotballutvalget
ordner med aktivitetsrapportering. De
fire aksjonistene er John Erik Johan
nessen, lagleder fOf herrelandslaget,
Unni Helland, lagleder for kvinne
landslaget~ Thomas Hansen, trener
for herrelandslaget og Pablo NiGotra,
trener for kvinnelandslaget.
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TILPASNINGSKURS
som gir økt balanse og energi

Nye veier til kommunikasjon og mestring
Kurstilbud til sterkt tunghørtblitte og døvblitte
i yrkesaktiv alder og deres nærpersoner,
som har norsk talespråk som førstespråk.

Ledige tre dagers kurs i uke 44 og 48.

Kursene er godkjent av NAV og dekkes etter
faste satser.
Kursinformasjon: www.statped.no/resonare

Kontakt Briskeby skole og kompetansesenter as på tlf. 32 22 65 00 for mer informasjon.

Prosjektleder i ReSonare tlf.: 32 22 65 18 sirLskollerud@statped.no Prosjektmedarbeider i ReSonare tlf: 32226520
ellen.dannevig.straube@statped.no

.1
DØVES
MEDIA

HUSK: "Tid for tegn"
hver mandag kl 17.25 på NRK1

FORRETNINGSUTVIKLING OSLO as~~ RyeonAS

ETABLERERSEMINAR FOR HØRSELSHEMMEDE!
Vurderer du å etablere egen virksomhet? Har du planlagt å etablerere egen virksomhet, eller har du allerede

etablert egen virksomhet? Da kan dette være noe for deg!
For mange hørselshemmede har det å skulle starte eget foretak vært utenkelig. Mange hørselshemmede har av ulike årsaker ikke fått
en reell mulighet til å etablere eget foretak. Rycon AS har via Norges Døveforbund fått midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering

til å arrangere seminarer for døve, tunghørte og døvblitte som vurderer å etablere egen virksomhet.
Med dette seminaret ønsker vi å spre informasjon om mulighetene til å starte for seg selv.

Rycon AS inviterer i samarbeid med Forretningsutvikling Oslo AS til2-dagers etablererseminar ved Thon Hotell Arena - Lillestrøm.

Kurset vil fokusere på hva som kreves av etablerere i Norge, og hvilke støtteordninger som finnes.

Kursdatoer:
Tunghørte: 26. - 27. oktober 2007
Døve: 2. - 3. november 2007
Døvblitte: 17. - 18. november 2007

Om kursholderne:
Forretningsutvikling Oslo AS har i en årrekke drevet kurs
og veiledning til tusenvis av personer, hvor noen også har vært
hørselshemmet. Seminaret vil bygge på viktig erfaring og kom
petanse fra dette arbeidet.
Rycon AS bistår hørselshemmede med å finne reelle mulighe
ter til utdanning og jobp.
I tillegg vil vi invitere hørselshemmede som selv har etablert
egen virksomhet. for å dele sine erfaringer og inspirere andre.

Målgruppe: Hørselshemmede i hele landet i yrkesaktiv alder, som er nysgjerri
ge på. eller vurderer å etablere eget foretak. Seminaret er åpent for alle - enten
du er lønnsmottaker. arbeidsledig, er på attføring eller har uførepensjon.

Påmeldingsfrist: Innen IS. oktober 2007.
Mer informasjon om program og påmelding fås ved henvendelse til: Johan
Hjulstad, Rycon AS. via e-post: johan.hjulstad@signo.no, SMS: 99090402. eller
på postadresse: Rycon AS, Postboks 118 Manglerud. 0612 Oslo - eller bruk vårt
kontaktskjema via vår hjemmeside: www.rycon.no!1main=p9_velkommen.

Antall: 10 deltakere pr seminar

Kostnader: Hele seminaret er gratis. og inkluderer hotellovernatting med
fullpensjon. Eventuelle reiseutgifter må dekkes av den enkelte.

Il
NORGES
DØVEFORBUND

Dette er et prosjekt i regi av Norges Døveforbund
og er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering

HELSE OG
REHABILITERING
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Enklere blir det ikke!

Lite plass til å lagre
.' dekkene dine?

Prøv vårt nye dekkhotell
på Ryen!

Vi lagrer, vasker og mon
terer av og på dekkene
dine. Alt du behøver å
gjøre er å møte opp med
bilen, så ordner vi resten
- mens du venter!

I

7/2007 . c5J.fedlemsblad for 1'0rges 'Døveforbund døves T-jnssKRIFT 39



B-BLAD

~:~;::~:::fO'b""d iN\,IltiLi;;q:~{:,3:1 l; i

rensen 9

0159 Oslo

~I: ----
. ..


