
cMedlemsblad for 1I(grges 'Døveforbund 2· Mars· 2008



~ ........ ,

LrIJ



Må det gå liv tapt?
Det er midt på natten. Jeg kjører over Hardangervidda da uhellet er ute, bilen kjører av veien
på det glatte føret og passasjeren blir hardt skadet. Jeg får fullstendig panikk! Hvordan skal
jeg varsle legetjenesten? Hvem vil lese en melding fra meg midt på natten? Hvor lenge må jeg
vente til det kommer en annen bil som kan hjelpe meg å ringe?

Da må samferdselsminis-
ter Liv Signe Navarsete selv
komme på banen. Dette er
en sak hun kan løse politisk
på dagen om hun har vilje til
det.

Det er sommer på hytta på fjellet. Plutselig ser jeg at det bren
ner i en av nabohyttene, der et eldre ektepar ferierer. Hytten er
overtent, det er umulig å komme inn - jeg er livredd for at det
er folk i hytta. Hvordan skal jeg klare å varsle brannvesenet?
Skal jeg sende melding til min datter og håpe at hun leser mel
dingen straks, forstår alvoret og ringer brannvesenet?

På kveldstur med bikkja oppdager jeg at det er innbrudd i kios
. ken ved fotballbanen. Kiosken har vært mye plaget av tyveri og
hærverk, men politiet har ikke klart å

. få tak i de skyldige. å løper jeg hjem
for å ringe nr 1412 på teksttelefonen.
Politiet rykker ut med en gang, men
kommer for seint. Tenk om jeg kunne
sendt en tekstmelding øyeblikkelig.
Da ville kanskje politiet tatt gjernings
mennene på fersken.

Vi lever i 2008, sier du. Du mener jeg
har mobiltelefon og kan sende mel
ding direkte selv. Ja, jeg har mobiltelefon og som andre døve
bruker jeg den flittig. Men hvem skal jeg sende melding til?
Hvem mottar nødmeldinger på SMS?

Ingen!

Norges Døveforbund har arbeidet med saken i mange år uten å
vinne frem. Det er Samferdselsdepartementet som har ansvaret
for nødmeldingstjenesten. Departementet har det overordnede

Helge Herland
redaktør

ansvar for samfunnssikkerher og beredskap innen luftfart, veg,
jernbane, post og elektronisk kommunikasjon. Målet er å sikre
det sivile samfunnets behov for transport og kommunikasjon i
normalsituasjon og i kriser.

For hørende er det enkelt, alle vet at de skal ringe numrene 110
(brann), 112 (politi), 113 (lege) hvis det skjer noe akutr.
Men hva skal døve gjøre?

Jo, vi kan ringe akuttnummeret
1412 på teksttelefonen, men da må
vi være hjemme, for ingen drar vel
på en teksttelefon når de er ute på
tur. Da er det tekstmeldinger som
er tingen.

Døve i Finland, Sverige, Danmark
og Island har fått en ordning med
nødmeldingstjeneste på SMS. Det
er uforståelig at en så enkel sak

som dette skal utredes i departementet i årevis. Byråkratiet har
vist at de ikke klarer å løse saken. Da må samferdselsminister
Liv Signe Navarsete selv komme på banen. Hun har ansvaret
for at også døve har en nødmeldingstjeneste som fungerer.
Dette er en sak hun kan løse politisk på dagen om hun har vilje
til det. Som den dyktige politikeren hun er klarer hun også å få
koblet akutt-tolkehjelp til tjenesten. Tiden er overmoden. En
tilgjengelig nødmeldingstjeneste på SMS kan utgjøre forskjel
len på liv eller død.
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Ipek spiller med
Haugesund Te
helge.herland@doveforbundet.no

15. februar hadde Ipek D. Mehlum premiere
med forestillingen «Over skyene», men ikke
sammen med Teater Manu.
Hun har permisjon derfra og spiller nå med
Haugesund Teater. Og hvorfor det, lurer vi
på?

- En tidligere arbeidskollega fra Teater Manu, Birgit Amalie
Nilsen er i dag teatersjef ved Haugesund Teater. Gjennom sitt
arbeid på Teater Manu har hun fått et innblikk i norsk tegn
språk, som hun nå vil prøve ut i egen hjemby. Jeg har permisjon
fra Teater Manu fram til l. april.

- Hvilke forestilling er dette?
- Det er en barneforestilling med målgruppe 3 til 9 år gamle
barn.

- Hvordan er det for deg å spille sammen med 3 hørende skue
spillere?
- Det er stor overgang fra min forrige jobb med «Odysseen»,
der vi var en stort internasjonal gruppe med svensk tegnspråk,
ASL og internasjonal tegnkommunikasjon. I «Over skyene» har
ingen av de tre andre skuespillerne brukt tegnspråk tidligere.
Jeg har hatt to tolker med under prøveperioden. I begynnelsen
var
det nok en sjokkopplevelse for alle. De ante ingenting om
tegnspråk og døves kultur. Det ble mye opplæring, jeg måtte
hele tiden bruke av min tid ril å lære dem tegn og tale. Regis
søren ønsker at de 3 skulle bruke tegn og tale og jeg tegnspråk,
dette for å kunne integreres med hverandre og at både døve og
hørende kunne få utbytte av innholdet uten sremmeskuespil
lere. Jeg har aldri vært bort i slik løsning, men synes det har gitt
meg ny erfaring med tanke på å integrerings løsninger.

Kommentar fra Birgit Amalia Nilsen
- Da jeg jobbet ved Tearer Manu som stemmeskuespiller ble jeg
veldig imponert over hvor dyktige døve
skuespillere er tii å uttrykke seg visuelt gjennom mimikk og
kroppsspråk. Jeg føler at hørende
skuespillere kan lære mye av å jobbe sammen med døve skue
spillere. Etter hvert ble jeg også nysgjerrig på hvordan en blind
skuespiller jobber i et univers der alt må uttrykkes gjennom lyd.
Jeg fikk lyst til å
samle fire dyktige artister fra ulik bakgrunn, for å se om det er
mulig å fortelle en historie på en slik
måte at den kan oppfattes av døve, blinde, hørende og seende
samtidig. Det er dette vi prøver på i «Over
skyene». På scenen står en døv skuespiller, en blind skuespiller,
en danser og en musikalartist. Forestillingen blir spilt samtidig
både på tegnspråk og talespråk, og blir samtidig audiovisuali
sert for
blinde.

ter

Forestillingen vises også i Oslo
Forestillingen spilles i Haugesund i februar, i Sandnes 3. og 4.
mars, Suldal 6. mars og i Oslo på Teater Manu 13. og 14. mars!
Forestillingen vil passe som et ledd i den kulturelle skolesekken,
det betyr at andre har mulighet for å kjøpe forestillingen.

For første gang i Norge står en døv og en blind skuespiller på
samme scene, sammen med en danser og en musikalanist. Alle
fire er profesjonelle scenekunsmere med solid erfaring fra fire
helt forskjellige miljøer.
Over skyene er en familieforestilling som blir spilt simultant på
norsk tale og en blanding av norsk
tegnspråk og tegn til tale. Samtidig blir den audiovisualisert for
blinde. Manuset er spesialskrevet
til de fire scenekunstnerne av teatersjef Birgit Amalie Nilssen.

I stykket treffer vi Aisha (Ipek Dedeoglu Mehlum), en ensom
engel som lengter tilbake til jorden.
Lillesøsteren hennes, Leila (Merete Myhrer), har ikke gjort an
net enn å hoppe på trampoline siden søsteren
døde. En dag når hun endelig sitt store mål: Hun klarer å
hoppe helr opp på skyene for å besøke Aisha. Der oppe treffer
hun også Truls (Sindre Postholm), som nettopp har flyttet til
Stavanger og ikke har noen å leke med. I stedet for å stå alene
j skolegården, ligger han hjemme i sengen sin og drømmer seg
opp i
himmelen. Etter hvert får de også besøk av Anders (Eirik Skå
den) - en gutt med «Jeg-reiser-alene-mappe»
rWldt halsen. Hanllyr nemlig mellom sine skilte foreldre an
nenhver helg, men nå !:).ar han hoppet ut av
flyet for å leke oppe på skyene. De fire ensomme barna blir
snart bestevenner ien eventyrlig verden der alt er mulig.
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Sviktet av
psykiatrien

Leserbrev:

Hvor er vårt behandlingstilbud?
Den døve psykiatrien! Hva, bokstavelig talt? En vitenskap kan da ikke ha en medisinsk under
ordnet diagnose, døv?

Vel, ja og nei. Men en kan undres om
ikke de fagfolk som er underordnet psy
kiatriens hierarkier til tider er både døve
og blinde. Pr. nordisk definisjon har de
da enorme vansker med å forholde seg til
informasjon, kommunikasjon, tjeneste
tilbud og dagliglivets gjøremål. Det kan
jo for så vidt passe, eller?

Jeg er døvblind, og har en disossiativ
lidelse, altså en personlighetsforstyrrelse.
På norsk betyr det noe slikt som at jeg
under stress vil oppleve verden som tru
ende og kan i verste fall skade meg selv
i den tro at det er nettopp dette jeg tror
verden truer meg med å gjøre. Så jeg vil
komme dem i forkant med andre ord.

murene på tvangspsykiatrien. Jeg må
være innlagt i psykiatrisk sykehus fordi
jeg etter lovens sigende er til fare for meg
selv og mitt eget liv, og derfor kan holdes
her mot min vilje. Det kan jeg svelge. Jeg
er den første til å erkjenne at jeg er syk.
Det at jeg derimot samtidig er overlatt
til mer eller mindre total isolasjon, uten
tegnspråkyndig personale, tolker eller
fagfolk som kan tegnspråk, ser jeg som
en tilstand hvem som helst ville blitt
psykotisk av. Noe jeg da også er blitt
på toppen av det hele. Ut over å se rosa
elefanter, at gulvet bli borte under føttene
på meg i beste Harry Potter stil, eller at
folk har for mange hoder, er det ikke så
ikke ille, men slitsomt.

det meste av behandlingen lagt opp til
miljøterapi. Dette betyr rett og slett at
en omgås hverandre utenfor miljøet på
rommene, slikt koster ikke noe. Stillinger
som aktivitører eller fysioterapeuter er
lagt ned. De finner en i tilbudene utenfor
sykehusene, hvis en er så heldig å få plass
på noen av de få behandlingsplassene
som finnes der. Som døv kan du bare
glemme dette. Fordi det er behandlende
sted som har økonomisk ansvar for tol
kene, og hvilke lite kommunalt rehabi
literingssted har råd til å betale lønn til
døvblindtolker? Er du først så heldig å få
plass, kan det hende du er heldig å få tolk
tillegesamtalene. Det er bedre enn å sitte
alene med PC slik jeg ofte gjør i alle fall.

I disse dager har jeg den forunderlige
opplevelse av å være pasient innenfor
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Det blir svært lange dager med ingen
ting. Innenfor psykiatrien i dag, er
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Når behandlingen da altså er baser på
miljøterapi i et miljø jeg overhodet ikke
skal tilbake til, kan en spørre Helse øst
og Fylkeslegen om jeg i det hele tatt mot
tar noe som helst behandling? Medisiner
gjør jo bare det allerede reduserte synet
mitt enda mindre funksjonelt slik at jeg
ikke kan avlese noe som helst.

Så hvor er vår behandling? Hvorfor
bruke mange millioner til et prosjekt
rundt poliklinisk tilbud til alle landets
unge og eldre døve, når vi ikke engang
har et tilbud på beina som tar seg av
døve og døvblinde når vi er som sykest?
Skal vi bare glemmes? Skal fremtidige
generasjoner forberedes til å unngå den
isolasjonen vi allerede er satt i? Hvor er
fagkompetansen på Gaustad når en sit
ter slik alene en halv time unna, og blir
psykotisk av isolasjon?

Trine Næss, januar 2008

Hvordan kan jeg bli frisk når jeg ikke får tiL
bud om hjelp fra et tegnspråkkyndigpersonale,
spør Trine Næss.
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SVII{TET AV PSYI{IATRIEN

Psykisk syk uten mulighet til å kom
Il1unisere Il1ed behandlerne!
helge.herland@doveforbundet.no

- Når vi opplever en livskrise så tror vi at vi har døveavdelingen på Gaustad, men det har vi ikke
- og da opplever vi å få en dobbel smell. Trine Næss er oppgitt over mangel på tilbud som ram-
mer psykiatriske pasienter som har behov for innleggelse på sykehus. Hun har skrevet et åpent
l~serb~ev om saken, og vi dro til Heggedal i Asker kommune for å bli bedre kjent med hennes
sItuasJon.

Trine ble alvorlig syk i desember i fjor.
Hun har slirt med depressive lidelser i
mange år og hun har vært dagpasient på
døveavdelingen på Gaustad, eller Akers
universiterssykehus som det heter i dag.

- Jeg har fån diagnosen dissosiariv
lidelse, det beryr ar jeg har en personlig
hetsforstyrrelse. I desembet gikk jeg på
en smell. Jeg merker det ikke selv, men
de rundt meg så det. Jeg ble så dårlig at
jeg måne tvangsinnlegges på Blakstad
psykiatriske sykehus. Jeg innser at det var
nødvendig med tvangsinnleggelse, jeg
var en fare for meg selv. Men hvorfor ble
jeg innlagt på Blakstad, hvot ingen kan
regnspråk, der ingen kan kommunisere
med meg. Hvorfor har ikke døveavde
lingen på Gaustad et tilbud til pasienter
som er min situasjon?

Trine æss er 37 år. Hun kommer fra
Larvik og er fø dr tunghørt. Hun har gått
i hørselsklasse på Myrene skole i Pors
grunn og på Vikhov skole for runghørte
ved Trondheim. Hørselen ble gradvis
dårlige og fra 14 års alderen regner hun
seg som døv. I tenårene ble hun også klar
over at hun hadde synsproblemer, men
først som voksen forsto hun konsekven
sene av øyensykdommen usher, som er en
gradvis innsnevring av synsfelter, det som
kalles for "kikkertsyn,).

- Da det gikk opp for meg at jeg kunne
bli helt blind ble jeg deprimert, jeg fikk
en kraftig psykisk reaksjon. Siden har
jeg slitt psykisk, men jeg føler at jeg har
kontrollert det gjennom polikliniske
samtaler på døveavdelingen på Gaustad.
I fjor ble det imidlertid vankeligere å
få samtaleterapi, de behandlerne jeg
tidligere hadde brukt gikk over i andre
stillinger og jeg følte at det ikke lenger

var noen som hadde kompetanse på min
spesielle situasjon. Jeg tror ar dene var
en av årsakene til ar jeg i desember ble
alvorlig syk.

Eneste behandling jeg
fikk på sykehuset var
piller...

Trine er en ressurssterk person. Hun er
utdanner lærer med tilleggsutdanning
innenfor barnepsykiatri. Hun har jobbet
som lærer både på Skådalen- og Vetland
skoler, men da synet stadig ble verre
måtte hun gi opp lærerjobben. Siden har
hun drevet som selvstendig konsulent
og foreleser på høgskoler og universi-
tet om døvblindes kommunikasjon og
sosiale situasjon. Hun er også mye brukt
som foreleser i døvblindeorganisasjonen
og har vært en pioner i utviklingen av
haptisk kommunikasjon for denne grup
pen. Trine har derfor språket i sin makt,
tegnene flyter len - og hun redegjør på en
tydelig måte om sin egen situasjon, sine
egne opplevelser - samridig er hun veldig
opptan av at andre døve og døvblinde
ikke må få oppleve det samme som
henne.

Ingen kunne snakke
med henne
- Jeg var i 7 uker på Blakstad sykehus. I
perioder ble hendene mine låst fast med
reimer, det var selvsagt ekstra ubehagelig
for meg som døv. Eneste behandlingen
jeg fikk på sykehuset var piller, det var
bare medisinering og ingen samtalete
rapi. Blaksrad har null kompetanse på
døvblinde.

- Hvorfor ble du plassert på Blakstad?
- Det er det sykehuset som har ansvar for
pasienter fra mi n kommune. Sykehuset
ble gjort oppmerksom på ar jeg ville ril
døveavdelingen på Gaustad. Og døveav
delingen ble gjort oppmerksom på ar jeg
var innlagt på Blakstad, men jeg hørte
ingenting fra dem.
- Ble det ikke brukt tolk til hjelp i samta
lene på Blakstad?
- Jo, men bare en liten time hver uke. Sy
kehuset har dårlig økonomi og synes ikke
de kunne bruke mer penger på tolking.

Trine er skuffet over at ingen fra døveav
delingen kom på besøk til henne i løpet
av de 7 ukene. Hun spør seg selv hvorfor
det ikke finnes noe samarbeid mellom
det lokale sykehuset og kompetansen
som finnes på der nasjonale senterer for
døve på Gaustad. Hun er overrasket over
ar Gaustad ikke har sengeavdeling. Og
hun er opprørt over at det ikke finnes
noe rehabiliteringssted for døve pasienter
når de ikke lenger er så syk at de trenger
å være på psykiatrisk sykehus.

- Ener 7 uker ba jeg pent om å bli utskre
vet. Hadde jeg blin lenger på sykehuset
ville jeg bare blitt dårligere. Men jeg
kunne gjerne tenkt meg et opphold på 2
ril 4 uker, en slags overgangsfase, på et
rehabiliteringssenter. Et slikt tilbudet fin
nes imidlertid ikke for tegnspråklige.

Brenner for
døvblindes situasjon
- Jeg mener at døvblinde i dag faller mel
lom ro stoler når det gjelder behandlings
tilbud innenfor mental helse. Nesten alle
døvblinde sliter i perioder med isolasjon,
angst og depresjoner. Hvor skal døvblin
de få profesjonell hjelp?
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SVII{TET AV PSYI{IATRIEN

- Gir ikke døveavdelingen på Gasustad
også et tilbud til døvblinde?
- Jo, men det er ikke godt nok. Døve
avdelingen har for dårlige kunnskaper
om døvblindes situasjon og vet for lite
om hvordan døvblinde kommuniserer.
Dessuten må en være «frisk» for å reise til
Gaustad. Mange er så syke av angst at de
ikke klarer å dra dit. Jeg mener behand
lerne burde reise til den som trenger
hjelp.

Trine understreker at hun i alle år har
fått et godt tilbud av døveavdelingen på
Gaustad, men at hun merket en tydelig
endring i fjor. Hun understreker at hun
trenger fast samtaleterapi for å bevare sin
mentale helse, og for å takle at synes blir
gradvis dårligere. Heldigvis har hun god
srøtte i sin samboer, men hun vil ikke
slite ut sine nærmeste på noe som skal
være det offentliges ansvar.

Sykehuset har dårlig
ø}<:onomi og syntes
ikke de kunne bruke
mer penger på tolk
Ing

har utfordret døveavdelingen på Gaustad
til å svare på en del prinsipielle spørsmål
knyttet til de problemstillingene som
Trine Næss tar opp. På grunn av taus
hetsplikt kan de ikke kommentere Trine
sin sak direkte, men senterleder Guro
Lillehaug kan avklare en del prinsipielle
spørsmål om tilbudet til døve og døvblin
de innenfor psykiatrien.

Døvblindes situasjon er så spesiell at det kreves
mer kompetanse om denne gruppen på døveav
delingen på Gaustad, mener Trine Næss.
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Ikke sengeplasser for døve!
De fleste kjenner tilbudet bare som døveavdelingen på Gaustad, men nå heter det Nasjonalt
senter for hørsel og psykisk helse (her etter bare kalt Senteret). Det er en del av Aker uni
versitetssykehus. Senteret består aven enhet for voksne, en for barn og unge - og en kom
petansesenterdel. Senteret har med de to siste enhetene blitt langt større, og gir et langt
bredere behandlingstilbud enn for l år siden. Senterleder Guro Lillehaug svarer her på
noen spørsmål knyttet til det tilbudet Senteret gir.

- Har ikke Senteret senge
plasser til døve som tren
ger behandlingsopphold?

- Vi har ikke sengeplasser. Vi samar
beider i spesielle tilfeller med en annen
avdeling på sykehuset. Vi gir tegnspråk
opplæring og veiledning til ansatte ved
avdelingen og direkte kliniske tjenester i
form av samtaler og miljøterapi når det
er døve innlagt på denne avdelingen.
Behovet for en spesialisert tegnspråklig
døgnfunksjon skal evalueres i løpet av 3
år.

- Gir Senteret bare polikli
nisk behandling?

- Der gis rilbud om utredning, diag
nostisering og behandling av psykiske
helseproblemer, psykiatriske lidelser og
psykososiale vansker. Vi yter hovedsake
lig polikliniske tjenester, men i spesielle
saker kan det organiseres tilbud om
innleggelse.

- Bør ikke døve pasienter
som tvangsinnlegges be
handles hos dere, uansett
hvor de bor i landet?

- Tvangsinnleggelser kan være både
akutte og planlagte. Ved akuttinnleg
gelser ligger det i sakens natur at det er
snakk om «øyeblikkelig hjelp situasjonen)
og da vil det lokale sykehuset ofte være
naturlig å bruke.
Ved innleggelser hvor pasienten har
behov for tegnspråklig kompetanse er det
ønskelig at Senteret blir kontaktet.

- Ved planlagte tvangsinnleggelser er
situasjonen litt annerledes og man kan
i noen grad gjøre forberedelser og søke
pasienten innlagt på best egnet sted. Det
arbeides med å gjøre Aker universitets
sykehus til det sykehuset som tar i mot
alle akutte innleggelser av døve i Oslo
området. Dette er ikke en sak vi kan

bestemme, men vi har på årsplanen for
2008 at vi skal jobbe videre for å forsøke
å få dette til.

- For noen pasienter vil nærhet til 10
kalmiljø og familie veie tungt, og noen
foretrekker innleggelser i nærheten av
hjemmet. I denne situasjonen kan vi bistå
med et ambulant tilbud hvor vi reiser til
det aktuelle sykehuset og gir veiledning
og bistår med utredning og tilretteleg
ging av behandlingen. Senteret har etter
hvert opparbeidet særlig kompetanse i
veiledning i bruk av tolk i psykiatrisk
behandling, og dette ønsker vi å videre
utvikle ved å ansette egne tolker.

- Hvordan kan dere følge
opp døve pasienter som
behandles ved lokale sy
kehus?

- Ved planlagte innleggelser vil det være
mulig å bistå den aktuelle avdelingen.
Bistanden kan bestå i konsultasjon og
veiledning av ansvarlig personell. Etter
hvert som de regionale tilbudene blir
utbygd vil også de kunne bidra i opp
følgningen av pasienter som er innlagt på
lokale sykehus.

- Vi er avhengig av å få informasjon fra
sykehus som tar imot døve og døvblinde
pasienter hvis disse innlegges. Når vi får
slik informasjon diskuteres saken med de
som har ansvar lokalt og videre oppføl
ging planlegges. Ofte er det dessverre
fortsatt slik at mange døve innlegges uten
at vi får vite om det.

- Lokale sykehus må bruke
tolk i behandlingen, men
sykehusene har dårlig
økonomi og vi har eksem
pler der bruk av tolk nær
mest ikke skjer på grunn
av dette.

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet
arbeider med en utredning på tolke
området. Innen utgangen av mai 2008
skal det leveres en rapport der det gis en
samlet og framtidsrettet oversikt over
området tolking og kommunikasjonstje
nester med forslag til en helhetlig plan
for videreutvikling av tjenestetilbudet.
Den problemstillingen du her viser til
er høyt oppe på dagsorden i den gruppa
som arbeider med utredningen. For
at døve i Norge skal kunne ha samme
tilgang på nødvendige helsetjenester som
andre er det helt avgjørende at vi ikke
har finansieringsordninger som skaper
hindringer.

- Har de siste årenes om
strukturering av døveav
delingen ført til en svek
kelse av kompetansen for
døvblinde?

- Jeg kan ikke se at etableringen av
Senteret har ført til en svekkelse av
kompetanse for behandling av døvblinde.
Snarere tvert imot. Vi har hele tiden hatt
behandlere med kompetanse på behand
ling av døvblinde. Vi er nå i en oppbyg
gingsfase og vil i løpet av 2008 tilsette
flere nye behandlere med kompetanse
og erfaring fra arbeid med blant annet
døvblinde. I en liten organisasjon med få
behandlere vil det av og til skje utskift
ninger som medfører at kompetansen
endres fordi spesiell kompetanse i noen
grad følger den enkelte ansatte og ikke
deles av andre. Vi har alltid flere pasien
ter som er døvblinde. Døvblindhet gir
seg forskjellige utslag i forhold til kom
munikasjonsbehov og de ansatte bruker
mange tilnærminger for å oppnå god
kommunikasjon. Samtidig er det riktig
å si at vi alltid kan utvikle oss enda mer
og bli enda bedre, også når det gjelder
kommunikasjon.
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Stiftelsen Signa

Gunnar Dehli takker av!
helge.herland@doveforbundet.no

Etter nesten 19 års arbeid i Signa har Gunnar Dehli bestemt seg for å slutte som generalsekretær
for institusjonen som i dag har ca. 900 ansatte. I hans tid som toppsjef på Signa har det skjedd
en rivende utvikling. Tidligere «Hjemmet for Døve» er utviklet til et moderne konsern med 9
selvstendige virksomheter, i Oslo, Bergen, Vestfold og Trondheim.

Hvorfor slutter han?
Gunnar er fremdeles en ung mann, bare
53 år, så det er naturlig å spørre hvorfor
han slutter?
- Jeg sluttet fordi jeg har kommet fram
til at nå er min tid som leder av Signo
over. Jeg synes det er viktig alltid å spørre
seg selv: Er det bra for organisasjonen
og for deg selv at du jobber videre her?
Svaret mitt har lenge vært ja, men nå tror
jeg det er sundt med forandring, både
for Signo og for meg selv. Jeg er ikke på
noen måte gått lei av verken Signo eller
av arbeidet blant døve og døvblinde.
Dette feltet er blitt en del av meg, noe jeg
identifiserer meg sterkt med og som jeg
vet vil følge meg videre, men i en annen
form enn tidligere.
- Hvor går du?
Jeg har ikke noen ny jobb jeg skal inn i
foreløpig. Det er bra. Jeg vil bruke litt tid
til å finne veien videre. Jeg ser ikke for
meg noen ny topplederjobb nå. Det som
i hvert fall er viktig for meg er å få bruke
mer tid med familien min - med kone,
barn og barnebarn - og i den menigheten
jeg er med i og har et lederansvar i. Ellers
har Signo gitt meg et oppdrag i et halvt
års tid fremover, der jeg skal samle og
skrive fortellinger om ting som har hendt
i Signo tidligere.

I Il år har Gunnar vært generalsekre
tær i Signo. Før det jobbet han fra 1989
som rektor på spesialskolen for døve
og døvblinde i Andebu. Senere ble han
senterleder for AKS, et landsdekkende
kompetansesenter for døve med funk
sjonshemminger, samme sted. I mer
enn 7 år arbeidet han i Andebu, før han

flyttet til sjefsjobben med kontorer på
Nordstrand i Oslo.

Fantastisk utvikling
i - 90 åra
- Når du ser tilbake på alle årene i Signo,
hva hat gledet deg mest?
- Jeg tror jeg spesielt vil trekke fram
utviklingen i -90-åra. Det var fantastisk
å få være med på alt det som skjedde da.
Jeg tenker spesielr på skole- og opplæ
ringsområdet: kompetansesenterut
viklingen, foreldreopplæringspakken i
tegnspråk, opplæringsloven med nye ret
tigheter for tegnspråkbrukere, 2-språks
baserte læreplaner for døve, tolkeutdan
ning og nye tolkerettigheter, for å nevne
noe av alt det som skjedde. I Norden
lød det et «Look to Norway! Se hva som
skjer der!» Døves vilkår i samfunnet
fikk et veldig løft, men fremdeles er det
mye som står igjen. Det er ikke slutt på
utfordringene.

- Hvordan synes du utviklingen har vært
i døvemiljøet i de årene du har jobbet
sammen med oss?
- Jeg ser betydelige endringer. Døve har
inntatt flere samfunnsområder gjennom
utdanning og jobb og er nå aktive på
mange flere arenaer enn tidligere. Dette
har nok også påvirket døvekulturen
sterkt. Økt internasjonal kontakt virker
også inn. Døvemiljøet er nok også blitt
mer gjennomsiktig. Her har blant annet
Cl-debatten og Fritz Moen-saken ført til
at det hørende samfunnet har blitt inter
essert i saker som har med døve å gjøre.
For meg virker døvemiljøet mer åpent nå.

Noen vil kanskje oppleve at det dermed
også er mer svekket.

- Er det er fare for at vi døve er blitt oss
selv nok?
- Jeg opplever den faren som mindre i
dag enn tidligere. Jeg synes døve orien
terer seg ut mot den verden som omgir
dem, de er aktive deltakere i den, men
de har også sine møtepunkt. Og de er
viktige. Jeg ønsker å understreke at det
å være i et tegnspråklig miljø ikke er det
samme som å isolere seg i en egen getto.
Når døve velger å få tjenestetilbud eller
de velger å få seg en jobb i en tegnspråk
lig sammenheng, så er det helt fullver
dige og naturlige valg. Det må ikke bli
slik at de ses på som stakkarer som ikke
tåler å leve i en hørende verden. Det er
en naturlig sak å få leve og få jobbe i et
kommunikasjonsmiljø der en kan forstå
og bli forstått.

Signo har 130 døve
medarbeidere
Gunnar understreker at i Signos tegn
språklige miljøer er døve ressurser. Han
er stolt av at Signo har blitt Norges
største arbeidsplass for døve, med ca 130
døve ansatte. I hans lederperiode har
Signo engasjert seg i mange oppgaver
som ligger utenfor den egentlige grunnfi
losofien for virksomheten. Vi kan nevne
de to arbeidsmarkedsbedriftene Rycon,
Oslo og Asvo - Bergen, interessepolitisk
arbeid sammen med Norges Døvefor
bund blant annet for å få gjennomslag
for tegnspråkkanalen i NRK, bistands
arbeid og kampen for tegnspråklov. Har
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STIFTELSEN SIGNO

dette vært naturlige områder å engasjere
seg i for Signo?

- Skal Signo overleve og fortsatt ha en
samfunnsmessig funksjon, må organisa
sjonen hele tiden være relevant. Det vil si
at den ser udekkede behov og evner å en
gasjere seg i dem. Uten dette vil vi stivne
og utdateres. Arbeidet blant døvblinde
og døve med ulike funksjonshemminger
utgjør fremdeles hovedtyngden i virk
somheten. Likevel er det svært positivt
nå å merke at mange andre døve ser at de
kan ha nytte av å bruke Signos tjenester.
Jeg er glad for at døve har fått et utvidet
syn på Signo og hvem Signo kan bidra
overfor. Jeg mener også at Signo ikke kan
være seg selv nok, men at vi har et ansvar
for å bidra internasjonalt med den kom
petansen vi har opparbeidet her i landet.

Håper på tegnspråklov
I Signos regnskaper for 2006 finner vi
at de hadde en brutto omsetning på 357
millioner kroner. Stiftelsen eier store ver
dier i bygningsmassen på de forskjellige
stedene virksomhetene drives. Gunnar
Dehli har klart å kombinere ledelsen
for et så stort konsern med at han også
har vært en av oss i døvemiljøet. Som
hørende har han vært et godt eksempel
på en som både behersker norsk tegn
språk og som bruker det. Han har stått
sammen med døve i kampen for et mer
tilgjengelig samfunn, og i kampen for en
tegnspråklov. Vårt avslutningsspørsmål
blir derfor om han tror at vi får en egen
tegnspråklov?

- Jeg håper! Vi må ikke gi oss før all
diskriminering av døve er borte og vi
har oppnådd språklig likestilling. Jeg ser
også at med en språklov i hånda, vil døve
kunne stå mye sterkere når de krever å
få tjenester og tilbud basert på sitt språk.
Dette vil blant annet kunne dreie seg
om at døve som har behov for omsorgs
tilbud, for eksempel omsorgsbolig eller
sykehjemsplass, kan velge å få det i et
tegnspråklig miljø. Dette er en rettig
het de ikke har i dag. Derfor vil Signo
fortsette å støtte Norges Døveforbund i
denne saken.
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CODA verver medlemmer
Alle kan være støttemedlemmer av cODA, Foreningen hørende barn av
døve. Kontingenten bestemmer man selv, man kan bidra med lite eller mye
til bankkonto 9525.05.33358 og adressen er: cODA Norge, v/Lilly Koppen
Mjanger, E. Sarsvei 12, 5067 Bergen. På bildet ser vi styret av CODA og
hvor vakre barn av døve foreldre er: Fra venstre Torill Ringsø, sekretær, Line
Beate Tveit, leder, Arne Malum Stensen, nestleder og Lilly Koppen Mjanger,
kasserer. Styremedlemmet Liv Solbø Nesse var ikke tilstede. Mer informa
sjon om cODA på www.coda-norge.no

På bildet ser vi HLFs generalsekretær Geir Lippestadpå talerstolen på NDFs landsmøte med tolk.

Mer utsatt for vold!

Hørselshemmede er mer ursatr for vold
enn andre ungdommer viser en rapport
fra Folkehelseinstirutret. 36 prosent av
gutrene og 21 prosent av jentene i 10.
klasse svarer ar de har vært utsatr for vold
fra andre ungdommer. De tilsvarende
tallene for hørende ungdom er 22 pro
sent for gutrene og 11 prosent for jentene.
Hørselshemmede ungdommer opplever
også betydelig mer vold fra voksne enn
hørende ungdommer. Il prosent av
jentene og nesten 7 prosent av gutrene
oppgir at de har vært utsatr for vold fra
voksne, tallene for hørende ungdom er
nesten 4 prosent av jentene og nesten 3
prosent for gutrene.

I en kommentar i Aftenposten sier
generalsekretær Geir Lippestad i HLF
blant annet at han er rystet og lei seg,
men ikke overrasket. HLF får ofte høre
disse historiene fra hørselshemmede
ungdommer. Han tror at hørselshem
mede ungdommer er mer utsatt for vold
fordi de blir isolert i skolesituasjonen. Til
avisen sier han også at kommunikasjons
svansker øker også antall frustrasjons
situasjoner i hjemmet, spesielt da jenter
kommer opp i en viss alder. Detre kan
være grunnen til at så mange jenter i
undersøkelsen opplever vold fra voksne,
sier Lippestad til Aftenposten. BILDE
Kilde: www.aftenposten.no

Plakatkonkurranse
Døves Kulturdager 2008 arrangeres
helgen 10. - 12. okwber 2008 i Sta
vanger.
Detre året er et unikt år for byen
Stavanger, fordi den har fått æren av å
være europeisk kulturby. Arrangement
komiteen ønsker at temaet og bud
skapet i plakaten skal være knytret til
Stavanger som europeisk kulturby; for
eksempel gjennom historie, tegnspråk,
kultur etc. Stavanger Døveforening
fotbeholder oss retren til å benytte alle
innsendte bidrag. Plakaten skal være i
farger og bør være i format A3. Premie
til vinnerplakaten er kr. 1.500. Send
plakater før 1. april til Stavanger Døve
senter, Saudagt. 11, 4012 Stavanger.

Nytt sjakkforbund
- Bli medlem i det nystiftet Norske
kombinerte syns- og hørselshemmede /
døvblindes sjakkforbundet, oppfordrer
lederen John Sandel!'
Forbundet ble stiftet 12. juni 2007, på
Eikholt og har som formål å fremme
interessen for sjakk blam kombi-
nert syns- og hørselshemmede samt
døvblinde. Årsmøtet og det nasjonale
mesterskapet vil bli avholdt på Eikholt
fra mandag 1. til torsdag 04. septem
ber i år.
Innmelding og innbetaling av års
kontingent kr 100 (skriv medlemskap
NKDSF2008), kan skje til:
John Sandel1, Torridalsveien 89,
4630 Kristiansand, kontonummer
5083.07.12183.
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Fritz Moen-saken:

Vurderer riksrett

Filmkveld med Con Mehlum
Oslo Voksenopplæring, avdeling for hørselshemmede, Skullerud: med adresse Olaf
Helsethvei 5, inngang G eller L, ønsker velkommen til kortfilmkveld med Con
Mehlum mandag 10. mars kl 17.30 til 20.30. Han vil vise noen filmer og holde
foredrag. Det gratis adgang for alle. Dørene åpnes kl. 17. Påmelding innen 5. mars
til Christina Zullo, e-post: therlofson@hotmail.com

-~-

Stortingets komrollkomite har enstem
mig vedtatt å åpne sak for å vurdere
om høyesterettsdoJllDJerne Magnus
Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert
Stang Lund skal stilles for riksrett i
etterkant av Fritz Moen-saken. Priva
tetterforsker Tore Sandberg anmeldte
i 2006 de tre høyesterettsdommerne
for å få vurdert om de tre hadde gjort
seg skyldig i grov uforstand j tjenesten,
og for å ha handlet mot bedre vitende.
Bakgrunnen var at de i 2003, under
behandling av gjenopptakelsesbegjærin
gen av de to studentdrapene i Trond
heim, bare tillot gjenopptakelse av
Sigrid-saken og avviste Torunn-saken.
De tre dommerne har på kontrollkomi
reens anmodning levert en redegjørelse
der de avviser å ha oversett viktige
bevis. Sandberg har begrunnet sin
anmeldelse med at dommerne unnlot
å ta med vitneutsagnene som Sandberg
mener beviser at Moen ikke kunne
være Torunn Finstads drapsmann. Fritz
Moen døde i 2005, og ble først frifun
net for Torunn-drapet i 2006 etter at en
annen mann tilsto på dødsleiet.
Kontrollkomiteens fungerende leder,

øystein Djupedal (SV), nøler ikke
med å betegne vedtaket som historisk.
Han håper komiteen kan sende over sin
innstilling til ansvarskommisjonen før
sommerferien.
Selv om kontroll- og konstitusjonsko
miteen har bestemt seg for å åpne sak,
er det langt fram før en eventuell sak i
riksrett. I første omgang skal komiteen
lage en innstilling som skal oversendes
til den såkalte ansvarskommisjonen.
Det er tilstrekkelig at en tredel av
stortingsrepresentantene slutter seg til
forslaget for at det skal kunne oversen
des.
Ansvarskommisjonen, som ledes av
ptofessor Erling Husabø, skal vurdere
innstillingen fra kontrollkomiteen.
Kommisjonens anbefaling sendes
tilbake til politikerne. Stortingetstår
fritt i behandlingen av innstillingen,
og bestemmer selv om saken skal
oversendes til riksrett. Ifølge den nye
ordningen består riksrett nå av 11
persom:r, seks sivilt oppnevnte og fem
høyesterettsdommere. Høyesterettsjus
titiarius er riksrettens president. Kilde:
ANB-NTB

Foreldrene velger
fortsatt tegnspråk
Statped Vest gir tegnspråkopplæring
for foreldre til barn med hørselhem
ming på Vestlandet ved kursstedene i
Bergen og Stavanger. Når 2007 opp
summeres, viser det seg at det i løpet
av året er tilmeldt 47 nye foreldre og
viktige omsorgspersoner knytta til 26
barn som har ønsket å starte og bli
kjent med opplæringstilbudet «Se mitt
språk».

Dette er den største tilmeldingen
siden tiltaket startet i 1996. Progno
sene sier at det årlig skulle komme til
7 - 8 døve og sterkt tunghørte barn i
vestlandsregionen. Med et lite innvan
dringstillegg skulle tilmelding ligge på
om lag 20 foreldre knyttet til 10 barn.
Når det i tillegg har vært knyttet stor
usikkerhet til hvordan tildeling av Cl
til barn med hørselshemming ville
slå ut i valg av kommunikasjonskode,
blir tilmeldingen til tiltaket «Se mitt
språk» i 2007 interessant.

Bak tallene ligger mye nyttig informa
sjon: 9 Cl-brukere fra l til 9 år med
vekt på 3-4 åringer. 14 tunghørte barn
fra 3 til 14 år med vekt på 5-6 åringer.
l tegnbrukende hørende barn. 2 døve
uten Cl

«Se mitt språk» lever i beste velgåen
de, og fungerer etter hensikten. Kilde:
www.statped.no
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Nordisk perspektiv

Handikapperstatning
- en varm potet

Av Tomas Lagergren, Sverige - reporter i D6vas Tidning

I forrige nummer av bladet skriver Helge Herland i sin lederartikkel om retten til tolk ved adop
sjon. Han tar opp noe som vi har felles i Skandinavia: Vårt byråkrati er som en koloss, vanskelig
å endre. Det kreves mange møter for å få forandret saker og ting. Helge uttrykker det veldig bra:
«ett trist bevis på hvordan byråkratiet kan gjore selv den enkleste sak umulig å løse.» Derimot
finnes det saker som vi selv kan løse. Hva vil vi svensker gjøre med handikapperstatningen? I
Norge får døve grunnstønad på ca 800 kroner måneden til teksttelefon, selv om få bruker tele
fonen i dag.

I Sverige har vi der slik:
Vi får handikappersratning hele livet.
Rundt 1200 kroner i måneden - der
innebærer 14.400 kroner som skattefritt
går rett i lommene våre hvert år. Disse
pengene skal brukes til hjelpemidler og
ekstra utgifter som vi har på grunn av
vår funksjonshemning. Men hånden på
hjertet: Hvor store ekstra kostnader har
døve i Sverige som funksjonshemmete?
Nettopp, nesten ikke noe. Vi har det
relativt bra med en gammel bestikkelse
fra staten. Småpenger for staten kanskje,
men beløpet er stort for oss «vanlige»
mennesker. 14.400 mer om året ville
gjøre mange barnefamilier lykkelige.

Hva gjør du med din handikapperstat
ning eller din grunnstønad? Hvordan
bruker du pengene? Det kjennes ikke
bare bra å motta stønaden. Får jeg dem
for at jeg skal være mer fornøyd med
tilværelsen, med liver mitt? Jeg ser på
pengene som en ren bonus. Men her
tenker døve veldig forskjellig. Noen føler
seg direkte krenket over å få handikap
perstatning, mens andre absolutt ikke vil
miste den.

Spørsmålet om handikapperstarningen
skal fortSette eller ikke har vært et brenn
hett og omstridt spørsmål i mange år.
Den diskuteres livlig i døveforeningene,
på SDRs websider og i private hjem.

Det er sant at døve har dårligere lønns
utvikling, og at døve ikke har like stor
frihet som hørende har. Vi mister mye
for eksempel i radio og TY. Vi utestenges
ofte fra vanlige jobb- og fritidsaktiviteter
når vi får avslag på tolker. Hva skal man
med sine ekstra 1200 spenn, hvis man
har tenkt å bruke de til en fritidsaktivi
tet, men ikke får tolk?

Det er interessant, synes jeg, at folk ser
på penger på så forskjellig måte. Man
syter ofte og gjerne over at medlemskon
tingenten i den lokale døveforeningen
blir dyrere - det kan dreie seg om en
økning på kanskje 100 kroner året. Noen
vil ikke være medlemmer fordi «det er for
dyrt». Det er selvsagt hver enkelts valg,
men alt handler om perspektiv.

Et medlemskap koster for eksempel
350 kroner per år - altså 27 kroner i
måneden. Det tilsvarer to og en halv
flaske coca cola. Det koster deg bare ca
2 prosent av din totale handikapperstat
ning på ett år. Man kan også tenke på
denne måten: Du betaler ikke medlems
kontingenten - det gjør staten, gjennom
handikapperstatningen. Du vil likevel
sitte igjen med gevinst. SDR og døvefore
ningen også. Alle tjener på det.
Fra samme perspektiv kan man spørre
seg hvordan de døve som boikotter
TV-avgiften på 2032 kroner tenker. De

synes ikke mange nok programmer er
godt nok tekstet. Men med min logikk
så blir det feil: Betaler du ikke for varen,
har du ikke rett å kreve noe som helst. I
stedet kan vi bruke handikapperstarnin
gen til å betale TV-lisensen, og etterpå
gå mann av huset og KREVE at vi får et
enda bedre produkt, i dette tilfelle mer
tekst på TY. Det rimer dårlig om man
ikke betaler for seg og likevel klager. Det
stinker dårlig holdning.

Noen døve mener at handikapperstat
ningen skal brukes på annen måte, for
eksempel til bedre TV-teksting, bedre
tolkesørvis etc. Til saker som kan gjøre
hverdagen vår lettere. Jeg støtter dette,
det skulle virkelig hjelpe på. Jeg har i
alle fall bestemt hva jeg skal gjøre med
min første handikapperstatning for året:
Et eget lite bistandsprosjekt. Vi har
råd til å hjelpe andre mindre bemidlete
døve i verden, og jeg har valgt å donere
hele min januarerstarning til WFDYS,
Verdensforbundet for unge døve, som er i
akutt behov for penger.
Tenk over hva du bruker din handikap
perstatning eller grunnstønad til: Betal
din medlemskontingent, betal TV-lisen
sen, vis solidaritet med en avorganisasjo
nene som arbeider for døve! Da får dine
penger betydning for noen. For oss med
handikapperstarning er det til og med
gratis.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

REIDUN MOE
Kjære bestemor Reidun!
Gratulerer så mye med overstått 50 års
dag 23. februar. En bestemor er helt
unik, slik bare bestemor kan bli! Håper
du hadde en kjempeflott dag!
Kjempestor go'klem fra Mathias.

Meldinger til Personalia
må sendes før den 10. i hver måned
for å komme med i bladet. Send stoff
til Døves Tidsskrift, Grensen 7, 0159
Oslo eller e-post: helge.herland@
doveforbunder. no

ANDRINE MACHA ØYEN
Gratulerer så mye med 3 års dagen som
var den 29.januar! Vi alle i huset er kjem
peglade i deg!
Masse bursdagskoser fra mamma Ju
lianna, stepappa Terje og søskene dine
Tristian og Vilde Victoria.

EDGARKLØCICNEREFTEVÅG
Vi vil gratulere go'gurren vår med
overstårr l. årsdag 9. februar. Vi er veldig
glad i deg!
Klem fra mamma Juliane og pappa
Volker.

BORGAR RAMBERG, Porsgrunn, blir
50 år 8. mars.

mars.

Fødselsdager
-~-~---.

ISA LEONORA VOLDSUND
TROLAND
Lille Isa Leonora kom til verden den 21.
desember. Hun veide 3120 gram og var
50 cm lang.
Hilsen stolte foreldrene Veronica og
Bjarte Troland

50 år
ELI RAANES, Trondheim, blir 50 år 3.

EVA RoAs, Oslo, blir 60 år l. april.

mars.
TOMMY RIlSE, Oslo, blir 60 år 28.

TERJE KARLSE ,Romerike, blir 60 år
26. mars.

MARIT MARCUSSEN, Holmestrand,
blir 80 år 27. mars.

MINNY S0RDAL, Haugesund, blir 85
år 18. mars.

80 år
HALLGERD WROLDSEN, Oslo, blir
80 år Il. mars.

60 år
PER JONASSEN, Porgsrunn, blir 60 år
3. mars.

90 år
KITTY STOKKE, Stjørdal, blir 90 år
21. mars.
Gratulerer til vår kjære «bestemon>!
Klemmer fra Johan og Hilde.

85 år
HILDRUN LARSEN, Tromsø, blir 85
år 18. mars.

GUTTORM KARLSEN, Bergen, døde
27. januar. Han var født 22. september
1936.

Runde dager

Død
JOHN AIKIO, Varangerborn, døde 19.
januar. Han var født 25. september 1922.
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Arbeidsliv

Nordisk arbeidslivsserninar
Av Knut Bjarne Kjøde

Nordisk arbeidslivsseminar holdes hvert 4. år og ble i år arrangert på Castberggård i Danmark
fra onsdag 23. til lørdag 26. januar. I alt 30 deltakere og tolker fra hele Norden, bortsett fra
Island og Færøyene, satt benket i det flotte auditoriet på Castberggård da det danske døvefor
bundets formann, Asgeir Bergmann, åpnet seminaret og ønsket velkommen.

Fra Norge delrok NDFs arbeidslivsur
valg ved Krisrin Guldbrandsrød, Knur
Dønnessen og Knur Bjarne Kjøde, samr
Camilla Høiberg fra Ryeon. I åpningsra
len la Asgeir Bergmann vekr på at det er
viktig for de nordiske landene å komme
sammen og utveksle erfaringer om døves
situasjon på arbeidsmarkedet. Men han
sa også at seminaret bør konkludere
med et mål for der videre arbeider, og
han oppfordret hver enkelt delrager ril
å skrive ned sine ranker og ideer på et
ark og henge der på veggen i løpet av
semInarer.

Arbeidsmarkedets
janusansikt
Lovgivningen på arbeidsmarkeder i de
nordiske landene var rema første dag.
Anne Vikkelsø, døv jurisr og regionsjef
ved Center for Døve i Danmark, var før
sre foreleser over remaer: «Integrasjonen
på arbeidsmarkedets janusansikt».

- Hvordan gjøre integreringen reell? ,
spurte hun og rok for seg arbeidsmarke
dets dobbeltsidigher. Lovverk, inngåtte
avtaler og uttalte mål om inkludering
skal i urgangspunktet gi alle mennesker
like muligheter på arbeidsmarkeder. Men
slik er det ikke. Noen vil alltid føle seg
utenfor og får ikke jobb, eller har srore
problemer med å fungere i arbeidslivet,
sa hun.
Hun kom også inn på den nordiske vel
ferdsmodellen, som på den ene side har
gode virkemidler for å få folk ut i arbeid,
men de økonomiske støtteordningene
bidrar også til å «sy puter under armene»
og gjøre folk passive og lite motivert for
arbeidsliver. Dette synes særlig utbredt
blant unge døve. Døves motivasjon for
å søke arbeid har også sammenheng
med urdanningsnivået og hvordan døve
fungerer sosialt og takler utfordringene
på en arbeidsplass med bare hørende, sa
Anne Vikkelsø.

Deretter ga hvert enkelr land en kort
presentasjon av sin lovgivning og ulike
tiltak på arbeidsmarkeder. I den påføl
gende debatten kom der klart frem ar der
ikke er lover og avraler det er noe galr
med. Der er andre barrierer som gjør at
døve møter problemer på arbeidsmarke
det. Mangel på rolker ble nevnt som et
eksempel. Dette er en viktig kampsak
for de nordiske døveforbundene. Men
det ble også sagt at rolk ikke er nok, og
at døve selv må ta ansvar med hensyn
til egne kvalifikasjoner og innsrilling til
arbeidsliver.
Det var også diskusjon om arbeidsmar
kedet i Norden bør ha et kvotesystem for
funksjonshemmede, slik som i Tyskland.
Der pålegger loven bedrifter med minst
20 ansatte å ha 5 prosent funksjonshem
mede ansatte. Men ikke alle syntes dette
er en god løsning. Fordi graden av hva
som anses som funksjonshemning eller
ikke er vanskelig å måle, og kan gi mer
kelige utslag i et kvotesystem.

Utfordringer for døve
på arbeidsmarkedet
Torsdag formiddag, var temaer: «Ut
fordringer for døve på arbeidsmarkedet
i dag». Først ute var Flemming Wang
Jensen og Rikke Juul som jobber på
Castberggårds Jobb- og urviklings
senter. De rok utgangspunkt i en sror
undersøkelse fra 2006, om danske døves
utdannelses og arbeidslivssituasjon. Her
kom det frem at bare 48 prosent av døve
i alderen 18 - 65 år er i arbeid. Til sam
menligning er 70 prosent av den hørende
befolkningen i arbeid. Så mange som 31
prosent av døve i Danmark er ikke med
i den såkalte arbeidsstyrken. Dette tallet
er 16 prosent for den hørende befolknin-
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gen. Grunnen til at så mange døve fallet
utenfor arbeidsmarkedet synes å være lav
utdanning, samt manglende kunnskap
og forståelse for krav og forventninger
som arbeidslivet stiller. Foreleserne pre
sentere et samarbeidsprosjekt med Posten
i Danmark, der døve arbeidssøkere får
tilbud om jobb etter endt arbeidslivskurs
på Castberggård.

Borje Hahnikoski fra Finland fortalte
at det finske døveforbundet systematisk
har kartlagt døves situasjon på arbeids
markedet gjennom flere år. Døvekonsu
lentene ute i distriktene har hatt ansvar
for å samle inn data og lage statistikk.
Allerede på 1990-taller så de at dette var
en jobb som døve måtte gjøre selv. På den
tiden var arbeidsledigheten blant døve i
Finland over 30 prosent. Det ble satt inn
en rekke tiltak og i dag har arbeidsledig
heten blant døve gått ned til 15 prosent.
For den hørende befolkningen er tallet
8 prosent. Døveforbundet i Finland har
som mål å komme ned på dette nivået.
Informasjon er viktig for å endre hold
ninger. Det gjelder både arbeidsgivere og
døve selv, sa Borje Hahninkoski.

Camilla Høiberg informerte om Rycons
tilbud til døve arbeidssøkere som har
behov for oppfølging og bistand for å
komme ut i arbeidslivet. Av utfordringer
nevnte hun at mangel på nettverk kan
være en barriere for døve som søker jobb.
I Norge viser en undersøkelse at bare 40
prosent av ledige stillinger blir utlyst.
De fleste jobbene formidles via nettverk,
noe som gjør at hørende lett snapper opp
informasjon om ledige stillinger gjen
nom eget nettverk og bekjentskapskrets.
Døve har ikke den samme muligheten, sa
Camilla Høiberg.

Under den avsluttende diskusjonen
kunne Ragnar Veer fra Svetige fortelle at
Volvos bilfabrikk i Gøteborg før hadde
opptil 70 døve ansatte. Nå er det bare 5
igjen. Han hadde ikke noen god forkla
ring på hvorfor det er vanskeligere for
døve å få jobb der nå enn før. Men noe
har skjedd på veien fra det gamle indus
trisamfunnet til dagens høyteknologiske
arbeidsmarked. Kompetansekravene er
høyere enn føt og det kreves gode språk
kunnskaper for å kunne bruke teknolo
gien, ble det sagt.

Arbeidsliv

Utfordringer for døve
under utdannelse
Utover ettermiddagen ble søkelyset rettet
mot døves situasjon under utdannelse.
Den danske undersøkelsen fra 2006 viser
at 53 ptosent av døve i Danmark har
grunnskole som høyeste utdannelse. Un
dersøkelsen viser også at hele 63 prosent
av døve hopper av påbegynt yrkesutdan
nelse og starter annen utdanning. For
hørende er tallet 34 prosent. Hovedårsa
ken er manglende leseforståelse. Mangel
på praksisplasser er også et problem, som
gjør at døve hopper av og begynner med
noe annet.

Janne Boye iemela, konsulent i Danske
Døves Ungdomsforbund, fortalte om
unge døve som får sjokk når de begynner
på høyere utdannelse. Mange opple-
ver ensomhet og en tolketjeneste som
fungerer dårlig. I Danmark er det slik at
døve studenter påføres store administra
tive byrder i forbindelse med bestilling
av tolk til forelesing og gruppearbeid.

iemela fortalte om en døv student
som hadde sendt over 500 e-poster til
tolketjenesten i løpet av et semester. For
skjellige tolker hele tiden, og tolker uten
kjennskap til fagspråket, gjør at døve
studenter i Danmark har bare 40 - 80
prosent utbytte av tolk under utdannelse.

Minnet om en vond studietid gjør at
mange døve som i dag er ansatt i høyere
stillinger kvier seg for å ta etterutdan
ning. Man orker rett og slett ikke
tanken på oppleve det samme en gang
til. Bare de med ekstra viljestyrke klarer
dette.

Presentasjon av prosjekter
Resten av dagen ble brukt til å presentere
forskjellige prosjekter. Dette fortsatte
fredag formiddag. Her fikk Norges
Døveforbund ros fot å ha satt i gang flere
gode arbeidslivsprosjekter med midler fra
Helse- og Rehabilitering. Spesielt syntes
mange det siste prosjekt- samarbeidet
mellom NDF, Rycon og bemannings
byrået Adecco var veldig spennende.
Mange ønsket også å vite mer om NDFs
likemannsarbeid og arbeidslivskontakt
ordningen.

Av andre nordiske prosjekter, er Fin
land i gang med å starte kooperative

virksomheter for døve. Sverige har et
prosjekt som kalles Godmannspro
sjektet, der døve som trenger det kan
få støtte og hjelp i hverdagen fra andre
døve. Danmark presenterte et morsomt
prosjekt som heter: «Tid til tegnsprog».
Materiellet spres over hele Danmark, og
filmsnutter vises på kinoene og nettstedet
You Tube! Mer om prosjektet på www.
tidtiltegnsprog.dk

Frem til lunsj fortalte Thomas Worseck
fra det tyske døveforbundet om situasjo
nen på arbeidsmarkedet i Tyskland. Han
presenterte også et EU-prosjekt der målet
er å kartlegge situasjonen for døve på
arbeidsmarkedet i tidligere østblokk-land
som nå er med i EU.

Etter lunsj dro vi på shoppingtur til Hor
sens, der noen også benyttet anledningen
til å besøke byens museer eller ølsmaking
på det lokale bryggeriet. Vel tilbake til
Castbetggård møttes vi til volleyball og
fotballturnering i sportshallen, og på
kvelden var det festmiddag!

Lørdag var det gruppearbeid og presenta
sjon av ideer til felles nordiske prosjekter.
Det ble bl.a. foreslått å se på ulike meto
der og kartleggingsverktøy i forbindelse
med yrkesveiledning av døve, samt sette
søkelys på døves holdninger sosiale kom
petanse i forhold til arbeidslivet. Infor
masjonsstrategier ble også nevnt.

Forslagene blir oversendt til Døves
Nordiske Råd, som også vil avgjøre hvor
neste nordiske arbeidslivsseminar skal
holdes. Det blir enten i Sverige eller
Norge.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Nytt kurs for døve besteforeldre, 21. - 26. september 2008

Al folkehøyskole og kurssenter for døve starter et nytt kurs for
døve besteforeldre med hørende og/eller døve barnebarn.

Alle som deltar på grunnkurset vil få tilbud om oppfølgningskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
Emner på kursene: Barns personlighetsutvikling, stimuleringsaktiviteter ute og inne, offentlige tjenester og tilbud til eldre,
rettigheter, samspill i familien, døves historie og kultur, bruk av internett og e-maiL m. m.

Undervisningen foregår på tegnspråk.

Fri reise, gratis kost og losji. Deltakerne har rett til sykepenger etter § 8-4 i folketrygden.
For mer informasjon om kurset: Kontakt Niels Kristensen: niels.kristensen@al.fhs.no

Påmeldingsfrist: 15.august 2008
Påmelding sendes:
Al Folkehøyskole og kurssenter for døve
3570 Al
Tekst tlf. (sentralbordet) 32 08 26 01. Fax 32 08 26 02
eller til Gry Løkstad, sms 95019323, e-post: gry.lokstad@aLfhs.no

ti ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for voksne tunghørte/døvblitte i tegnspråk og kommunikasjon
1. - 6. juni 2008, AL foLkehøyskoLe og kurssenter for døve

Målet med kursene er å lette kommunikasjonen i hjemmet.
For å nå dette målet er kursene like mye for familie og nære venner som for den hørselshemmede selv.

Det undervises i tegnspråk. I tillegg gis det forelesninger i relevante emner:
Om kommunikasjon, om det å leve som døvblitt og om rettigheter og hjelpemidler. Forelesningene blir skrivetolket.
Hovedlærer på kurset er selv døvblitt og deler sine erfaringer med deltakerne.

Alle som deltar på grunnkurset vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
Det kan ved behov søkes om flere uker.

Kurset dekkes av folketrygden. Reise og opphold dekkes av NAV trygd på den hørselshemmedes hjemsted.
Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2008.

Påmeling sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
3570 AL
v/Sissel Thon, sissel.thon@aLfhs.no, sms 41 46 45 56, tlf 32082608.

-I ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTERFOR DØVE
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Grunnkurs for familiemedLemmer
1. - 6. juni 2008
Kurs for besteforeLdre, tanter, onkLer og
andre familiemedLemmer til døve/tunghørte barn.

Undervisning i tegnspråk
Døves historie og kultur
Barns oppvekst med to språk og to kulturer
Familieliv og kommunikasjon.

ALLe deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, med i alt 7 uker fordelt over flere år.

For personer som har jevnlig kontakt med sine
døve barnebarn, niese/nevø osv. vil trygdekontoret kunne dekke utgiftene til kurset
Det betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2008

pAMELDING SENDES:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
3570 AL
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@aLfhs.no
Tlf 32 08 26 12
Sms 95 01 93 23
eLLer til sentralbordet tlf. 32 08 26 00
aal.folkehogskole@al.fhs.no

cl ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Nordisk familieuke
For døve foreldre med døve barn i alderen 0-6 og 7-11 år
på Al Folkehøyskole og kurssenter for døve.

Søndag 22. Juni til lørdag 28. Juni 2008

Program kommer snart.

FØLG MED pA DEAFNET.NO.

cl ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
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JUSlismordene påflllI MOEN

Tore Sandberg
OVERGREPET
Justismordene på Fritz Moen

N.W.Damm, Oslo 2007

Anmeldt av Odd-Inge Schr6der

o.i. schroder@isp.uio.no

HJERTESKJÆRENDE!
KVALMENDE! SKREMMENDE!
Tore Sandberg har skrever en detaljert og
rikholdig bok på over 320 sider. Overvel
dende! Jeg er full av beundring for Tore
Sandberg - en ildsjel som ikke lar seg
sroppe av personer som ikke vil inn
rømme feil, fortielser og underslag av do
kumenter. Av og til blir det gjentagelse,
og likevel er det på sin plass, fordi det er
så masse detaljer og kommentarer. Det er
ikke mulig å få presentert et sammendrag
av boken. Min anbefaling: Gå og kjøp
den - det er et hisrorisk dokument over
hva som skjedde med Fritz Moen hele to
ganger. Og noe som kan skje igjen.

I 1784 skrev Johan Herman Wessel
et satirisk dikt om justismord, nemlig
«Smeden og Bageren». Bare en fantasi 
nei, faktisk en oppskrift på hvordan man
kan rettferdiggjøre justismord. Norge har
en meger rvilsom rekord med de doble
justismordene mot en og samme person.
Kort fortalt beskriver Wessel om at det

i en småby var en smed som drepte en
person, og som srraff skulle han henret
tes. Problemet var at småbyen trengte
smeden, men det fantes to bakere,
hvorav den ene var utgammel og likevel
skulle dø snart. Fire gode borgere foreslo
for dommeren å la den ene bakeren
ta straffen. Dommeren gjennomgikk
omhyggelig sin lovbok og fant ingenting
som forbød en slik løsning. Bakeren ble
henrettet i sreder for smeden, og loven
ble bevart ved at der ble utdelt straff til
skrekk og avsky fot et slikt drap.

Drivkraften som hos Wessel var de brave
gode borgere med ønsket om en praktisk
løsning, var hos Trondheimspolitiet en
mening at folk ønsket en drapsmann
fakket, og det raskt. Da var den døve
Fritz Moen en grei løsning med sine
kommunikasjonsvansker og sin hang til
å blotte. Lagmann Solberg hjalp til med
å sverte avdøde Sigrid med å si at hun
kanskje kunne ha knullet en tenkt gam
melkjæreste før hun ble myrdet av Fritz.
Dette krumspring for å forklare funnet
av blodtypen A på liket slett ikke var
Fritz' blodtype.

De 25 vitnene som hørte kvinneskrik
(antagelig Sigrids), ble ikke innkalt til
forhør, fordi det ikke passet med alibiet
til Fritz som var i Selbu på det tidspunk
tet. Politiet gikk så langt som å Bytte
drapsdagen fra søndag til mandag for da
hadde Fritz ikke alibi. En politibetjent
fikk en 12 år gammel gutt til å peke ut
Fritz sånn uten videre som drapsmann.
Gutten hadde tidligere sagt at «Fritz»
hadde trønderdialekt, men Fritz hadde
efter ulykken nesten ingen skikkelig
stemme. Og som døv hadde han ikke
noen dialekt.

Posisjonene hvor likene efter Sigrid og
Torunn hadde ligget, ble Byttet frem og
tilbake inntil politiet var fornøyd med
«tilståelsene». Sandberg skrivet at avhøts
rapportene var fulle av selvmotsigelser
-leste ikke politiet dem? Fritz sa selv at
han måtte lære hva politiet ønsket at han
skulle tilstå. Sandberg minnes i mai 1978

at Fritz åpnet rettsaken med å si at han
var uskyldig. Stakkars Fritz - politiet
maste på ham, så han tilstod for å få fred,
så nektet han igjen.

Rekonstruksjonen med hvordan Fritz
«drepte» de to jentene ble ikke fullsten
dig gjennomført, fordi da ville alle se at
han med sin lamme arm og hånd neppe
kunne ha laget av behåen til Sigrid en
dobbelknute bestående av tre tørner med
en utvendig knute og så kvalt henne
fremdeles med en hånd (s.101). Det er
rystende lesning: Slik Sandberg presen
terer så ser jeg løgn og forvrengelser gang
på gang hos dem som skulle være lovens
håndhevere og sikre rettferdighet og
trygghet i samfunnet

Sterke ord og sammenligninger hentet
fra Sandbergs bok - ja, men det er jo
virkeligheten slik Fritz Moen opplevde
den. Også Aftenposten brukte sterke og
betimelige ord: JUSTISMORDERNE
BLANT OSS. De går fortsatt fri og
usttaffet for sine misgjerninger. Det er
hjerteskjærende at en uskyldig mann fikk
en av Norges strengeste straff med 21
års fengsel og 10 års sikring. Han sonet
18 år og 5 måneder. Fritz sa hele tiden
at han var uskyldig. Kvalmende fordi
de medskyldige i justismordene ikke vil
innrømme sin skyld. Det er kun justis
minister Knut Storberget som har gått
ut offisielt med en unnskyldning. Noen
har spurt meg hvordan de skyldige i
justismotdene har kunnet sove godt i alle
åt - mitt svar er at nazibødlene hadde
godt sovehjerte! Jeg siterer Øverland som
parafraserte Jesu ord: Tilgi dem ikke, for
de vet hva de gjør! Skremmende fordi un
dersøkelseskommisjonen om Fritz-saken
svarte i 2006 på spørsmålet om et nytt
justismord kan skje. Svaret var JA. Neste
gang kan det bli din eller min tur!

Sandberg har fått mange priser, slik som
Amnesty-prisen, Regjeringens menneske
rettighetspris, Olav Selvaags pris og
Norges Døveforbunds pris. Han fortjener
dem fullt ut. Likevel tillater jeg meg å
komme med noen kritiske bemerkninger
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som ikke gjelder den fanrasriske innsats
for frifinnelsen, men hans syn på døve.
Stundom låter det som om Frirz var den
eneste døve i verden. Forfatteren har
neppe synderlig kjennskap til døvehisto
rie eller tegnspråk. Han hevder på side
158 at Conrad Svendsen (grunnleggeren
av Hjemmet for døve alias Signo) var
den første som systematisene opplæring
og utdannelse av døve rundt år 1900.
Han mener at problemene Fritz fikk,
kan skyldes at han ikke fikk opplæring i
tegnspråk i barnehaven eller på døvesko
len. Men alle vi døve barn født før 1980
like tilbake til 1800-tallet hadde ikke det
heller i døveskolen. Sandberg har ikke
oppdaget den oralistiske undertrykking
som neglisjerte døves behov og satte døve
ut på livets sidespor.

Fritz må ikke bli gallionsfigur for døve
bevegelsen har Sandberg skrevet et sted.
Det vitner ikke om mye forståelse for
døves situasjon. Døvepsykiater Føreland
ble truet med å bli kastet ut av retten
fordi hun sa ifra at Fritz ikke forstod hva
som ble sagt i rettssalen. Rettferdighetens

gudinne er fremstilt som blind, men her
også som døv. Politiet skrek inn i høreap
paratet til Ftitz: Forstår du hva jeg sier?
Og jeg tror faktisk at enhver døv her til
lands som opplever slikt, ville ha svart
som Fritz - ja!

Det Fritz har opplevet av kommunika
sjon er det mange døve her hjemme og i
andre land som nikker gjenkjennende til.
Fritz er symbolet på hva døve kan oppleve
i kommunikasjon med et samfunn som
underkjenner regnspråk og dømmer
mennesker efter kvaliteten i talespråket
og efter hva de kan oppfatte av tale.

Sandberg skriver at det ikke er mulig å
oversette ord for ord til tegnspråk, men
det gjelder da alle språk om det er tale
eller tegnspråk. Ikke kan vi oversette
«How do you do?» ordrett til norsk
«hvordan gjør du gjøre?» Eller oversette
ordrett «lyckans ost» med «lykkeost», nei
med «heldiggris».

Tore Sandberg har gjort et nesten Sisy
fos-arbeide i over ti år, og opplevd forsin-

kelser, bonforklaringer, og makulering
av dokumenrer. Uttrykket Bukken som
skulle passe havresekken gjelder for visse
politifolk og visse dommere..

Boken slutter med at Sandberg har
anmeldt tre høyesterettsdommere for å
fremstille saken på to punkter mot bedre
vitende eller at de overhodet ikke har lest
dokumenter. Saken hører ikke hjemme
hos Riksadvokaten, men i Stortinget ved
Odelsretten. Saken er ikke ferdig. Ikke
bare i retten, men også i samfunners syn
på døve. Utredningen har konkluden at
Fritz Moen ikke ble dømt av språkproble
mer. De anerkjenner ikke tegnspråk som
et eget språk. Patrick Kermit har med
rette kalt denne konklusjonen i under
søkingskommisjonen at der er den siste
krenkelse mot Fritz Moen. http://www.
aftenposten .nolmeningerIdebattlarti
cleI894070.ece.

Hva blir min konklusjon efter å ha lest
boken om Fritz Moen? En egen tegn
språklov må til for å sikre døve bedre
rettsvern.
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Presidenten i EUD> den europeiske unionen av døveforbund,
Adrien Pelletier har trykket seg fra vervet.

Berglind Stefansdottir, Island (bildet) har overtatt som ny
president. Hun er valgt frem til generalforsamlingen i 2009.

Fransk-norsk samarbeide
Mandag Il. og tirsdag 12. februar var
det en tegnspråkforskerkonferanse
i Paris. I samarbeide med Senter for
fransk-norsk forskningssamarbeide
innen samfunnsvitenskap og huma
niora (http://www.hf.uio.no/parisl)
kunne professorene Arnfinn MVonen og
Christian Cuxac ønske velkommen til
en intens konferanse. Kravet til deltagere
var at de skulle være på førstestillingsnivå
og/eller være doktorgradsskandidat.

Christian Cuxac er kanskje ikke så kjent
her i Norge, men han er en produktiv
forsker, som har dannet skole. Ikonisite-

ten har en sentral rolle i beskrivelsen av
tegn. Hans hypotese som kalles semio
genetisk modell, forklarer utviklingen i
de ulike tegnspråk både diakronisk og
synkronisk standpunkt. I følge Cuxac
(1983,1996, 2000) er det to mårer å si
noe i LSF (fransk tegnspråk), dels å si
ved å vise med selve tegnføringen (pro
former) og dels si uten å vise (standard
tegn, håndalfabet).

Arbeidsspråket var engelsk talespråk med
tolker til og fra fransk tegnspråk og norsk
tegnspråk. Det er ikke mulig å nevne
alle de fascinerende temaene som ble tatt

opp, og jeg nøyer meg med å nevne de
norske bidragene:

Arnfinn MVonen presenterte regnspråk
forskningen i Norge og den tospråk-
lige undervisningen av døve. Odd-Inge
Schroder presenterte en analyse av eksa
menstekster på tegnspråk av døve studen
ter, Rolf Piene Halvorsen om koherens
i tegnspråktekster i lys av mental space
teori. Oddvar Hjulstad og Ann-Elise
Kristoffersen redegjorde for situasjo-
nen for døve elever med Cl i integrerte
tospråklige program, og Patrick Kermit
presenterte en modell for etisk forskning
når det gjelder om døve barn skal ha Cl.

Franskmennene stilte opp med hele 17
forskere som presenterte ulike temaer. I
Frankrike er det 3 døve som holder på
med doktorgrad i tegnspråk. Jeg hadde
fornøyelsen av å møte associate professor
Nicolas Medin (om temporalitet i fransk
tegnspråk) og Fanny Limousin (om tidlig
tegnspråkutvikling) . Dette var en fin
konferanse, og vi håper på årlige møter.
Odd-Inge Schroder

Tegnordliste
Universitetet i Edinburgh har utarbei
det en tegnordliste med 250 tegn for å
gjøre kommunikasjon enklere for tegn
språktolkene og de døve studentene.
Ordlisten inneholder tegn for frem
medord og akademiske uttrykk som
ikke er så vanlig i britisk tegnspråk.
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Ulrik Wilbæk trente
døvelandslaget
I Danske Døves Landsforbund ny
hetsbrev leser vi at suksesstreneren i
håndball Ulrik Wilbæk var trener for
der danske døvelandslaget i 1990 og
1991. Ja, redaktøren av Døves Tids
skrifr husker godt unge Wilbæk. En
høy, tynn spjæling med langt lyst hår
som var utrolig aktiv på laglederben
ken allerede den gang. Han hoppet og
spratt på sidelinjen for å få de danske
guttene til å yte sitt beste. I 1980 var
han lagleder under EM i Ziirich, der
det danske laget tok sølv, mens Norge
kom på 3. plass. Året etter deltok han
ved verdenslekene for døve i Køln, der
Danmark og Wilbek tok bronsemedal
jene og Norge endte på 4. plass.
Ifølge nyhetsbrevet fra DDL ble Ulrik
Wilbek sagt opp som trener, angivelig
fordi noen av de eldre danske spillerne
mente at 23 åringen var for ung til å
trene voksne karer. Hvem kunne den
gang vite at mannne skulle bli en av
verdens beste håndballtrenere?

30.000 barn
lærte tegnspråk
Det britiske døveforbundet hadde før
ste uken i oktober i fjor en aksjonsuke
for britisk tegnspråk (BSL). 30.000
førskole- og skolebarn deltok på innfø
ringskurset. Britene jobber hardt for at
så mange som mulig skal lære seg BSL
og har et fengende slagord: «No need
to shout. Just learn to sign.» På norsk
blir det noe slikt: «Ikke nødvendig å
rope. Lær tegnspråk.»

Viktig med
tegnspråktolk!
I Gøteborg fortviler lærerskolestudenten
Therese Thornwall (20) fordi hun mister
det meste av undervisningen. Therese er
døv med Cl, men hun klarer ikke å følge
med på undervisningen fordi undervis
ningslokalene ikke er tilpasset med godt
nok hørselsteknisk utstyr. - Jeg klarer
talespråklige samraler på tomannshånd,
men når folk står langt i fra eller tar
ordet fra ulike steder i forelesningssalen
klarer jeg ikke å henge med. Jeg har ikke
retningshørsel og oppfatter ikke hvor ly
den kommer fra, sier hun til XXXXXX
Siste utvei var å bestille tegnspråktolk,
men skal en være sikker på å få tolk man
bestille i god tid, derfor er det ikke alltid
hun får. Dessuten:
- På et informasjonsmøte om tolk nylig
fremkom det at hvis man anvendte tek
niske hjelpemidler så blir man nedpriori
tert av tolketjenesten.
Kilde: Gøteborgs-Posten

- Ekteskap mellom
søskenbarn er ikke bra
Bare 20 % av befolkningen i England
har asiatisk opprinnelse. Sjansen for å
få et barn med funksjonshemning er 13
ganger større for denne gruppen. Noen
barn blir døve, ofte med funksjonshem
ning. Årsaken er de såkalte søskenbar
nekteskapene som er vanlig blant den
asiatiske befolkningen, blant annet er det
vanlig i pakistanske familier. Nå ønsker
flere parlamentsmedlemmer i England å
diskutere dette følsomme spørsmålet.
Kilde: Sky News

Pepsi reklame
på tegnspråk
I USA har Pepsi laget reklamefilm på
amerikansk tegnspråk (ASL), først og
fremst for å selge mer av produktene sine
til hørende (sikkert også til døve). Alle
replikkene i filmen er på ASL, men blir
tekstet for hørende. I reklamen under
strekes det at Pepsi er et firma som er in
kludetende, Pepsi er for alle. Så får vi se
den gamle vitsen der to kamerater midt
på natten leter etter huset til en tredje
kompis. De er usikker på hvilket hus
nummer han bor i. Det er midt på natten
og mørkt i alle husene. De gjør det eneste
fornuftige, de tuter med bilhornet og
vekker folk i alle husene, vi ser at hus
etter hus får lys bortsett fra ett, der bor
selvsagt kompisen som er døv. Filmen
ble blant annet vist på et av de største
idrettsarrangementene i USA, superbowl,
som er årets kamp i amerikansk fotball.

Internasjonale
arrangementer
25. - 27. juni er det internasjonal konfe
ranse i Dublin, Irland for døve studenter.
Mer informasjon på info@da08.ie
27. - 28. juni internasjonal filmfestival i
Milano, Italia. Mer informasjon på
www.teatertrosenzaparole.it
21. - 23. august er det døves kulturdager
i Køln, Tyskland. Arrangørene understre
ker at også andre enn tyskere er velkom
men ril kulrurdagene. Mer informasjon
på www.gehoerlosen-kulturtage.de
6. - 12. oktoberinviteres kunstnere, tea
tergrupper og filmprodusenter til festival
i Kiev, Ukrania. Mer informasjon på
chepchina@bigmir.net
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NYTTFRANDF
Prinsesse Martha Louise kommer

Ansatte slutter i administrasjonen

Søndag 18. mai feirer NDF sitt 90 års
jubileum med en mottakelse på Clarion
Hotell Royal Christiania, Oslo. Det
er en mottakelse for inviterte gjester.
Representanter for alle døveforenin
gene inviteres selvsagt, tidligere ledere,

Støtt NDF når du reiser
med Norwegian!
- NDF har inngått en avtale med flysel
skapet Norwegian, opplyser forretnings
utvikler Svein Erik Johansen.

- Nå kan du støtte NDF hver gang du
flyr med dem! Dette er en bonusavtale
som innebærer at NDF får tilbake 5 %
av reisekostnaden, hvis reisen registreres
med et kodeord. Dette kodeordet er
VISMDOEVE. Det må settes inn når du
lager egen profil.

Om du har en egen profil, kan du endre
denne og sette inn kodeordet. Vi oppfor
drer alle våre lokallag og øvrige med
lemmer til å støtte opp om NDF, ved å
aktivt benytte seg av denne avtalen ved
flyreiser med Norwegian.

Husk å skriv inn avtalekoden når du be
stiller dine reiser på www.norwegian.no

generalsekretærer, samarbeidspartenere i
Norge og Norden osv. Mottakelsen blir
fra kl 15 til 18 og byr på et program med
kultur, taler og samvær. NDFs høye be
skytter prinsesse Martha Louise vil delta
på mottakelsen. NDF håper at det kan

Regnskapsfører Tor Inge Gausnes er
sluttet i NDF etter mange års solid
innsats. Tor Inge har arbeidet med
regnskapet fra sitt hjemmekontor i
Alesund. Nå er han i ferd med å trappe
ned arbeidet, for å nyte pensjonist
livets gleder, som blant annet innbærer
muligheter for å reise mer og væte mer
sammen med barnebarna. Regnskaps
førselen i NDF er overført til et privat
regJnskapshrn1a i Oslo.

ordnes med overføring av film fra dagen
til alle døveforeningene, slik at de som
vil feire dagen lokalt skal få mulighet
til det. Som fødselsdagsbarn vil NDF
selvsagt spandere kake og kaffe på de
som deltar på feiringen lokalt.

Bibbi Hagempsen har også sluttet.
Hun har begynt i ny jobb nærmere
hjemstedet i Moss. Det ble for slitsomt
med daglig pendling til Oslo.
Bibbi har blant annet hatt ansvaret
for medlemsregisteret til alles store
tilfredshet. På gmnn av NDFs dårlige
økonomi blir det ikke ansatt en ny
i hennes stilling og hennes arbeids
oppgaver blir fordelt på flere ansatte.

Svarene sender du til post@doveforbundet.no før I. april. 2008.

I øbenhavntur med
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- NDFs samarbeid med DFDS

har medført at vi nå har fått 5

gratisbilletter

(2 reisende pr. billett)

med danskebåten Oslo 

København tir. Dette synes

vi skal komme våre medlemmer

til gode - forutsatt at man

gjør en liten innsats, sprudler

Svein Erik Johansen.

UWedlemsblad for Nsrges 'Døveforbund

- De som besvarer følgende spørs
mål korrekte er automatisk med i
trekningen av billettene. Alle svarene
finner du på deafnet.

• Når ble nye deafnet åpnet i 2007?

• Hvem er NDFs høye beskytter?

• Hvor mye koster et hovedmedlem
skap i NDF?

• Hva står forkortelsen Cl for?
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prosjektarbeid•

I

Norges Døveforbund har prosjektvirksomhet som et av sine satsningsområder. Forbundet gjen
nomførte et prosjektseminar i Oslo 18. - 20. januar 2008. Det skal gjennomføres en oppfølging
med et workshop 18. - 19. april i Oslo (Rica Hotel Helsfyr - www.rica.no/helsfyr). Workshop
starter kl. 10.00 på fredag og slutter kl. 14.00 med lunsj på lørdag.

Workshop

Målet med workshop samlingen er å få
sendt gode søknader til blant annet Helse og
Rehabilitering og til andre relevante steder
som gir prosjektmidler.

Tema som vil bli drøftet
- mal for innhold i en prosjektbeskrivelse
- gjennomgang av noen av deltakernes

prosjektbeskrivelser
individuell veiledning

Arbeidsformen blir forelesning og gruppear
beid.

Målgruppen
Personer som har fått godkjent prosjekttema
hos NDF (se annonsen i Døves Tidsskrift
desember utgaven og på www.deafnet.no) og
som har begynt å skrive prosjektsøknad.
Workshop passer for personer som ønsker
å delta i et tegnspråklig prosjektmiljø og få
hjelp / veiledning i sitt videre arbeidet med
prosjektbeskrivelsen sin.

Det er en god anledning til å delta i et miljø
med fokus på prosjekter knyttet til alle typer
livsområder for døve. (språk, arbeid, fritid,
skole, med mer)

Personer som ikke har deltatt på prosjektsemi·
naret i januar kan også delta på workshop.

Påmelding
Det er plass til 20 personer.
For personer som er sendt av døveforenin
gen/døves fylkeslag dekker NDF reise- og
hotellopphold.
For eksterne samarbeidspartnere dekker NDF
hotellopphold.
Påmelding sendes til prosjektkoordinatoren
ved bjorn.a.kristiansen @doveforbundet.no
eller

Norges Døveforbund
Workshop
Grensen 9, 0159 Oslo

Påmeldingsfristen er satt til tirsdag
den I. april 2008.

NDF 1918 - 2008
Jubileumsseminar om tegnspråk mandag 19. mai
NDF inviterer til jubileumsseminar om tegnspråk mandag 19. mai i Oslo Kongressenter. Seminaret starter
kilO og avsluttes kl 17. Dette er seminaret for alle som har interesse for norsk tegnspråk og spesielt for
de som jobber med tegnspråk - et seminar du bare må delta på. Hovedforeleser er professor Carol Pad
den (døv) fra USA. Hun har utgitt flere bøker om tegnspråk og døves kultur. Det er et kupp at NDF har
klart å få henne til seminaret i Oslo.

Alle de norske tegnspråkforskerne stiller opp og forteller om sitt arbeid, altså hvor står norsk tegnspråk
og tegnspråkforskningen i dag. Det er professor Sonja Erlenkamb, professor Arnfinn Vonen, førsteamanu
ensis Odd-Inge Schrøder (døv) og doktorgradsstipendiat Irene Greftegreff (døv).

Fra Finland kommer Kaisa Alanne (døv). Thomas Hedberg (døv) foreleser om sitt arbeid i det svenske
språkrådet, og da er det naturlig at Sylfest Lomheim, leder av det norske språkrådet også stiller opp!

Seminaret blir vårens begivenhet og deltakeravgiften er bare kr. 950. I tillegg til forelesningene får en da
også lunsj, kaffe / frukt og NDFs jubileumsryggsekk og jubileumsbok. Detaljert program kommer på www.
deafnet.no

Påmeldingsfristen er 4. april.

Konferansespråk er norsk tegnspråk og norsk talespråk.

«Vi er her fortsatt, la lyset være på!»
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~\\ s. Stiftelsen
~~ 19no

www.signo.no

MØBLERT BOLIG TIL LEIE FRA 1. MARS.
Leiligheten er i Oslo vest, annen etasje i en gammel villa m /hage, stille strøk m
lite trafikk.

Utleie/eier har arbeidserfaring fra døvemiljø (Teat,er Manu) og kjennskap til tsp ( tegn
Ul tale) og har også tidligere leid ut til døve / tsp-brukere. Ønsker å leie ut fortrinnsvis
til døve også fordi huset er gammelt og lytt (altså slik at lyd fra oss inne i huset kan
være til sjenanse for hørende).
Egnet for et par, en liten familie eller for 2 som deler kjøkken & bad.
Bredbånd inkludert. Referanser ønskes og loves.

Ta kontakt med Kjersti Fjeldstad for mer informasjon på:
mail: olivendamen@iliana.no eller sms: 91 6600 15

Verven venn eller flere og få fine vervepremier...

Fjorårets verveaksjoner gav NDF en registrert økning av
antall nye medlemmer på hele 11% - sett i relasjon til med
lemsmassen.

Nå er årets nye vervepremier på plass. Gå inn på deafnet
under "Verven venn", og ta en titt på de flotte premiene.
Med en liten ekstrainnsats kan du raskt og enkelt sikre
deg en vervepremie - som takk for innsatsen.

Støtt opp om NDF og vårt vervearbeid
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~ GJØVIK KOMMUNE
~ Virksomhetsområde skole

BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE
Kronprins Olavs vei 35 - 2819 Gjøvik

Gjøvik har 28.000 innbyggere og er den største kommunen i Oppland.
Kommunen er ledende innen industri, handel og tjenesteyting

i innlandet og et senter for høyere utdanning. Kommunen har et rikt

frilufts- og kulturtilbud i et landskap preget av bølgende åser; grønne

skoger og Mjøsas blanke speil. Kommunen har selv vel 2000 ansatte
fordelt på 1410 årsverk.

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

o

OM TEGNSPRAKLÆRE , LEDIG FRA 1. AU
Stillingen vil bli knyttet opp mot skolens 9. trinn fra og med
skoleåret 2008/2009 og følge en døv elev i de to resterende
årene eleven skal gå på Bjørnsveen ungdomsskole.
Den som tilsettes vil få et særskilt ansvar for tilrettelegging av
undervisning for enkelteleven i tett samarbeid med
kontaktlærer for gruppen eleven tilhører. Vedkommende vil
også arbeide nært sammen med fag-/kontaktlærere på elevens
årstrinn. Stillingen innebefatter undervisning i og på tegnspråk.

Utvalgte lærere på trinnet er kurset på Skådalen kompetanse
senter våren -07, og er videre kursing pågår nå vår - 08.
To nye i kollegiet har startet på nytt kurs nylig. Til sammen vil
disse utgjøre et team, som den nytilsatte vil være en del av.

Bjørnsveen ungdomsskole vil samarbeide med andre skoler
i fylket som har elever med hørselshemming gjennom en
allerede etablert nettverksordning. Skolen vil også sam
arbeide tett med Skådalen kompetansesenter.

Kompetansekrav:
Vi søker en person med gode samarbeidsevner og legger vekt
på personlig egnethet. Vi søker en med gode fagkunnskaper og
gode formidlingsevner. Personen må være utviklingsorientert.
Vedkommende bør være allmennlærer med tilleggsutdanning
i audiopedagogikk og beherske tegnspråk godt.

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

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

Se Gjøvik kommunes hjemmeside
www.gjovik.kommune.no Alle søknader skal skje
elektronisk. Vitnemål og attester skal ikke oversendes,
men medbringes ved evt. intervju.

SØKNADSFRIST: 10.03.2008.

Alle søknader skal skje elektronisk se, elektronisk
søknadsskjema: www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes
ved evt. intervju. o

Trenger du hjelp til å levere elektronisk søknad eller ønsker ~
du å få tilsendt utlysningstekst ~
Kontakt vårt servicetorg, tlf. 61 189500. '"

~

Teeness asa

TEENESS er en moderne
verkstedteknisk bedrift lokalisert i
Trondhetm. Vi tilvirker dempede
verktøy under varemerket Silent
Tools. De benyttes av mekanisk
tndustrt verden over.
TEENESS er stolt av å ha blttt
tildelt NDF's første
Næringsltvsprts for vårt
organtsatoriske arbeto der df4ve
medarbeidere deltar akttvt.

Tlf: 735396QO
Fax: 73539696

2/2008 0l1edlemsblad for 7\'grges 'Døveforbund 27



o

Arsmøtetid

Ivar Larsen Sveberg, leder
Nord-Trøndelag Døvefore
ning
1. Årsmøte gjelder alle medlemmene, der
kan de bruke stemmeretten sin. De kan
påvirke budsjettet, om de vil ha samme
leder som før, om de vil ha utskiftinger i
styret osv.

2. Kurset vi hadde på Stiklestad Hotell,
der tema var omsorg for eldre døve. Det
var første gang vi hadde en bred disku
sjon om dette og alle medlemmene var
med på diskusjonen, det var flott!

3. Vår viktigste utfordring lokalt er å
få til et bedre tilbud til eldre, at de som
ønsker det får omsorgsbolig og at de
som trenger det får sykehjemsplass i et
tegnspråkligmiljø. Ellers håper vi å få
gjennomslag for tegnspråkloven.

4. Jeg vil gjerne fortsetter som leder
mange år til, hvis medlemmene er for
nøyd med megda.
Hvorfor vil jeg fortsetter? Jo, fordi jeg
vil kjempe for å få ut bedre informasjon
til alle lokalpolitikerne i fylket om døve.
Min drøm er å få politikere i alle kom
munene i Nord-Trøndelag til å samar
beide om å bygge en senter for døve med
omsorgsbolig, sykehjem, fritidsaktiviteter
kanskje med egne lokaler for døvefore
nIllgen.

Gunnar Løken, leder Oslo
Døveforening
l. Det er viktig at medlemmene deltar
på årsmøtet og er med på å bestemme
hva foreningen skal prioritere av arbeid i
fremtiden. Vanligvis kommer bare 10 %
av medlemmene i foreningen på årsmø
tene, jeg drømmer om at i hvert fall 20
% kan komme. Jeg mener medlemmene
skal ta så passer ansvar for foreningen at
de deltar på årsmøtet.
2. Det er to saker. I fjor fikk vi tak i
drømmelokaler til foreningen. Det andre
er tegnspråkdagene der nesten 2000
demonstrerte for norsk tegnspråk og av
disse besøkte 800 våre lokaler, det var en
flott opplevelse.
3. Det viktige for oss i år er å få flere i
aldersgruppen 25 - 40 år til å bli aktive i
foreningen, og spesielt at vi får med flere
kvinner.
4: Jeg synes ikke jeg er den rette perso
nen til å være foreningsleder, så jeg håper
valgkomiteen klarer å finne en bedre
kvalifisert leder, svarer en beskjeden
Gunnar Løken.

Gunnar er en så beskjeden fOreningsleder og så
opptatt av teamwork at han har tatt med seg
flere nøkkelpersonerfra Oslo Døveforeningpå
bildet. Foran fra venstre: Mai-Lis Marmann,
styremedlem, Thomas Flinterud, styremedlem,
Keir Evjen, tegnspråklærer. Bak fra venstre:
Dag Lindeberg, styremedlem, Vidar Sæle, dag
lig leder og Gunnar Løken, fOreningsleder.

Mars og april er årsmøtetid i døveforeningene. Det er på årsmøtene medlemmene har lov til å
si sin mening og få gjennomslag for sine saker. Derfor håper alle foreningene på fulle hus under
årsmøtene. Vi har stilt følgende spørsmål til noen av foreningene:

l: Hvorfor bør medlemmene komme til årsmøte i din forening?
2: Hva gledet deg mest i foreningsarbeidet i 2001?
3: Hva er den viktigste utfordringen i 2008?
4. Vil du fortsette som leder?

2. Jeg er fornøyd så lenge medlemmene
er fornøyd med å kunne velge blant de
ulike tilbudene vi har for døve i Vestfold.
Jeg er også glad for at uteområdet på
Døvesenteret er oppgradert med larvikitt
steingjerde, og inne har vi fått konferan
semøbler. Dette for lettere å kunne leie ut
til flere og opparbeide oss et godt rykte,
samt at våre medlemmer vil trives mer
enn tidligere på Døvesenteret.

4. Jeg vil fortsette som leder fordi jeg
synes det er en spennende og utfordrende
rolle. Jeg får gleden av å treffe andre
folk gjennom ulike møter og seminarer.
Gjennom organisasjonsarbeidet får jeg
utviklet sider ved meg selv som jeg kan
dra nytte av senere, blant annet et stort
kontaktnett.

3. Den viktigste utfordring for foren
ingen er hvordan organisasjonen skal
endres slik at medlemmene vil få samme
tilbud som tidligere, også når Vestfold
fylkeskommune blir avviklet i 2010.

Jim Vold, leder Vestfold Dø
veforening
l. Medlemmene bør være med og
urforme døveforeningens fremrid - med
tanke på å få gode tilbud i aktiviteter og
fortsatt ha et flott døvesenter i Sande
fjord.
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Oddveig Hansen, leder Sta
vanger Døvesenter
1. Dersom medlemmene ønsker medbe
stemmelserett er det viktig at de kommer
på årsmøtet. De kan da få valgt inn folk
i styret som de mener vil jobbe for deres
sak.

2. At ungdommene startet opp igjen
ungdomsklubben. Vi kan nå se fremti
den trygt i møtet.

3. For Stavanger Døvesenter er det to
ting: Få bedre økonomi samt å få stil
lingen som daglig leder utvidet til 100
prosent. Får vi til dette kan vi lage ett
mye bedre tilbud fot våre medlemmer.

4. Ja, jeg tar gjenvalg dersom medlem
mene vil ha meg! Syntes det er for tidlig
å forlate lederstillingen, da vi nettopp er
omorganisert og fremdeles jobber med å
få den nye modellen til å fungere fullt ut.

Årsmøtedatoer:
Mars
Ol. Vestfold Døveforening
06. Stavanger Døvesenter
08. Drammen Døveforening
08. Kristiansand Døveforening
08. Oppland Døveforening
08. Møre og Romsdal Døveforening
08. Trondheim Døveforening
08. Nord-Trøndelag Døveforening
08. Østfold Døveforening
10. Sandnes Døveforening
12. Romerike Døveforening
14. Telemark Døveforening
29. Bergen Døvesenter
29. Hedmark Døveforening

April
05. Nordland Døves Fylkeslag
26. Oslo Døveforening

2/2008

Klement Våge,
leder i Bergen Døvesenter
1. Vi ønsker oss flest mulig aktive med
lemmer i foreningen. Årsmøtet er tid for
å gjøre opp status og stake ut foreningens
videre kurs. Dette er det medlemmene
som vedtar. Vi prøver å gjøre årsmøtet
hyggelig, med servering, godt forberedte
saker og god møteledelse.

2. For året 2007 har vi oppnådd mye,
igangsetting av ombygging av kjeller
lokalene til barnehageformål, kjøpet
av ny medlemshytte/rorbu ved sjøen i
Austevoll, fortsatt jevn økning av med
lemstaller og meget stor deltakelse i felles
landsdekkende demonstrasjon i Oslo for
å fremme tegnspråk som offisielt språk

orge. En sårt tiltrengt rehabilitering
av terrassen og stor oppussing/vedlike
hold av huset utvendig er endelig også
påbegynt.

3. Å bli ferdig med alt arbeid som er
påbegynt og ikke minst å få i gang en
god drift av barnehagen i Døvesenteret.
Samtidig må vi holde fokus på vanlig
drift og fortsette med saker som krever
jevn oppfølging, som tolkesaker, nye
møteplasser som tegnspråkkafe, dagsen
ter etc. Tilgang til informasjon og flere
ansatte i Bergen Døvesenter er også saker
som vi spesielt er opptatt av.

4. Ja, jeg ønsker å fortsette videre inn
i 2008. Det er et godt miljø i styret og
ledelsen ved døvesenteret, og vi kommu
niserer og samarbeider godt.
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SPORT
En stor idrettshelg i TrondheiIll
helge.herland@doveforbundet.no

Helgen 15. - 17. februar var en stor idrettshelg i Trondheim. Trondheim Døves Idrettslag feiret
sitt 100 års jubileum med mottakelse, fest, jubileumsbok og vertskap for døvemesterskapet i
fursal som samlet 12 herrelag og 5 kvinnelag. Fursalmesterskapet er det største idrettsarrange
mentet for døve og en viktig møteplass for ungdom og idrett. Ekstra gledelig var det at idretts
president Tove Paule var innom fursalmesterskapet med en hilsen til jubilanten.

Vinnerlaget fra Bergen, fra venstre foran: Katrine Søyland, Sigrid Hjørungnes, Lena Mei Kalvenes
Anda og Nina Hammersland. Bak fra venstre Stian Hammersland (trener), Kaja Holt, Cecilie
Gudmundsen og Gry Thøger-Andresen.

Dramatisk kvinnefinale
I kvinneklassen spilte de fem lagene
kamper alle mot alle og de to beste
lagene møttes i finalen. Det var to lag
fra Trondheim, to lag fra Bergen og
ett fra Oslo. I de innledende kampene
vant Bergen A og Trondheim A alle sine
kamper og i sin innbyrdes kamp spilte de
2 - 2, hvem ville trekke det lengste strået
i finalen? Trondheimsdamene sto med
13 strake døvemesterskap før finalekam
pen. Bergenslaget var forsterket med tre
spillere fra tidligere Holtan, som ikke
stilte lag i mesterskapet: Katrine Søyland,
Gry Thøger Andresen og Kaja Holt.
Trondheim stilte med hele stjernegalle
riet, blant annet Unni Helland, Lene og
Tone Rørstad, Sissel Halle og de mange
lovende ungjentene.

Allerede etter 2 minutter skåret Unni
Helland på en retur fra Nina Ham
mersland som voktet målet for Bergen.
Den samme Nina spilte en god kamp! 5
minutter senere er det klart for 2 - Otil
vertene, nå på et flott langskudd av Tone
Rørstad. Bergen spiller merkelig taktisk
med måltyven Katrine Søyland i forsvar,
og med forsvarskjempen Cecilie Gud
mundsen som spiss.

- Katrine har ikke god nok kondisjon til
å spille angrep, var laglederens forklaring
på den vrien.
10 minutter ut i kampen bommer Cecilie
Gudmundsen på en god sjanse og to
minutter senere spolerer Bergen en ny
sjanse. Det ser ut som om Trondheim
har mistet litt av piffen etter sine to

skåringer. De slipper motstanderne inn
i kampen igjen og midt i omgangen
takker Gry Thøger Andresen for trønder
nes gjestmildhet, l - 2 på skåring etter
hjørnespark.

Trondheim spiller den peneste pasnings
fotballen, men flere mål får de ikke.
Bergen sin spillestil er mer direkte med
lange baller fremover. Nå er også målsni
ken Katrine av og til fremme og lukter
på utlikning. Bergen klarer å presse de
seiersvante jentene fra Trondheim over på
defensiven. Det er vel den første skikke
lige spennende kvinnefotballkampen vi
kan huske å ha sett. For ellers har Trond
heim vært helt suverene.

25 minutter er spilt når Katrine Søyland
direkte fra innbytterbenken får bergen
serne til å juble, og trønderne til å for
tvile, 2 - 2. Det blir også resultatet etter
et kampen på 30 minutter er ferdigspilt.
Det spilles en ekstraomgang a 5 minut
ter og Trondheim er nærmest skåring
etter et stang-ut-skudd fra Tone Rørstad.
Også hjemmelagets Lise Lundbakk har
et nydelig langskudd, men skuddet blir
mesterlig reddet.

Kampen må avgjøres på straffsparkkon
kurranse. Bergen skårer på alle sine fem,
mens Trondheim bommer på ett. Bergen
har sensasjonelt slått mestrene på deres
egen bane og samtidig vist for de andre
kvinnelagene at det faktisk er mulig å
slå Trondheim. Trønderne kommer nok
fryktelig tilbake, for på tredjeplass i mes
terskapet kom deres B-Iag, et lag fullt av
unge spillere som kan utvikle seg til nye
gullvinnere. Oslo tok 4. plassen, mens
den unge Bergen-B endte sist.

30 døves 1'IDSSKRIr'!' 0WedJemsblad for 1'0rges 'Døveforbund 2/2008



Sport

Oslo dOIllinerer herrefotballen

Tore Solem flankert av Marius Grønvold og Shafia Abdullah Ali.

Trondheim knep 5. plassen
Trondheim møtte Hamar til kampen om
5. plassen. Hamat Døves Idrettslag har
overtatt spillerne som tidligere represen
terte Vind Mjøsa. Hamarguttene åpnet
kampen sterkt og kunne ledet 2 - Oal
lerede etter 2 minutters spill. Trønderne
kan takke målvakten Leif Foss for at de
ikke ble ydmyket i starten. Etter hvert
overtok Trondheim. Vi merket oss at de
var det eneste laget som brukte målvak
ten offensivt i oppbygningen av angrepe
ne. Den gode Foss fulgte angrepene frem
til midtbanen og på den måten spilte de
mye 5 mot 4. En slik taktikk er genial
om du har en pasningssikker målvakt
og klarer å få fart på ballen. Trondheim
overtok banespillet nesten totalt, men
mål ble det ikke. Samtidig hadde Hamar
en farlig spiss i Børre Haave, en god,
gammel murbrekker som ingen forsvars
spillere liker å møte.

Og hva skal vi si om Tore som løper som
en fole? Trondheim Tore Solem er unik.
Vi lovet å ikke skrive hvor gammel han
er, så vi sier ikke mer enn han er født i
1958. Måtte han inspirere flere yngre til
å bli med på Trondheimslaget, for det
så tynt ut i rekkene på herresiden hos
jubilantlaget.

Etter 24 minutters spill fikk endelig
Trondheim kampens eneste mål, satt
inn av Tarjei Roald Bern, fortjent nok.
Hamarguttene fikk en tøff turnering
og møtte innledningsvis både Oslo A
og Oslo Oldboys, men de lot seg aldri
utspille og kan komme sterkt tilbake al
lerede neste år.

Bronse til Stavanger
Stavanger spilte turneringens desidert
beste kamp i semifinalen mot Oslo. Da
ledet stavangerguttene l - O til det var
to minutter igjen, men utrolig nok klarte
Oslo A og putte to mål de siste minut
tene. Det var en kamp med gnistrende
spill, tempo, teknikk og nerve.
I den andre semifinalen seiret Oslo
Oldboys 4 - O mot Bergen. Den kampen
hadde ikke samme kvalitet.

Bronsekampen ble altså et rent vestlands
derby, Stavanger mot Bergen. Bergen
måtte klare seg uten kaptein Marius
Anda som ble skadet i semifinalen.
Dermed hadde de bare en innbytter,
mens Stavanger stilte med 5 innbyttere.
I futsal er spillet svært intenst, det er hele
tiden korte spurter og behov for hyppig
bytte av spillere, slik vi ser i ishockey.
Stavanger hadde fornuftig nok hele fem

Rune Tangen ogAndreas Fjelde kan være fOrbil
der fOr mange unge spillere.

mann på benken, og hele tiden friske
bein å bytte innpå. Taktikken til Bergen
var lett å gjennomskue. De la seg langt
bak på banen og satset på å måke ballen
fremover i rerning Stavangermålet i håp
om et mirakel. Stavanger spilte og spilte,
men mål ble det ikke. Først 15 minutter
ut i kampen fikk siddisene hull på byllen,
da gjorde Johnny østrem l - O. Stavan
germålvakten Knut Einar Haave stoppet
alle håp om mirakler og de vant en full
fortjent seier i en kvalitetsmessig svak
bronsekamp.

Gull til Oslo
I finalen ville det garantert bli gull til
Oslo. Oslo Oldboys møtte sine yngre
spillere i finalen, slik de gjorde i uten
dørsmesterskapet i fotball. Men nå må
ingen tro at oldboyslaget til Oslo består
av spillere som trenger rullator og pace
maker. Andreas Fjelde løper som en 16
åring, finter et helt lag opp på tribunen
og har en innsatsvilje mange kan ta
lærdom av. Rune Tangen er bare 37 år,
og en gigant på banen. Tøff som granitt
og med denne velsignede evnen til å ta ut
alt i kampene. Sammen med seg har de
barnerumper som Robert Macha og mål
vakten Kenneth Moen. Disse fire guttene
er bedre enn de fleste og trener nok også
mer enn de fleste! I finalen hjalp det
heldigvis ikke! Heldigvis, fordi en finale
i døvemesterskapet skal ikke vinnes av et
oldboyslag, det blir for flaut for de unge.

Det tok litt tid før Oslo A fikk overtaket
på gamlegutta, men etter 14 minutter
skåret Usman Muneer et herlig mål på
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Joakim Røine, Oslo og Tone Rørstad, Trondheim ble kåret til mesterskapets beste spillere.

ute og pisset og kommer inn igjen.
- Du føler deg ikke for gammel?
- Slen ikke, og guttene setter pris på at
vi eldre tar et tak og avlaster dem slik at
de kan konsentrere seg mer om spillet.
Hamar Døves Idrettslag har klatt å kjøpe
inn nyn draktsett, baller, medisinkoffett
og liknende tillaget..
- Hva synes du om nivået?
- Mange spillere har mye bedre teknikk
enn vi hadde tidligere, men kondisjo
nen er ikke så god som vår! Få nå med i
bladet at det er Tore Granum som har all
ære av at Hamar stiller med lag, der er
han som har bygget det opp!

- Disse guttene trenger
en lagleder og jeg stiller
gjerne opp om jeg kan.
Det er viktig at guttene
får dette tilbudet. Vi har
ikke det beste laget, men
vi er opptan av å gjøre
så godt vi kan. Spillerne Johnny Olsen og Tore Granum, Hamar Døves Idrettslag.

skal ikke bare få daffe,
derfor pisker jeg dem frem selv om vi
ligger under med mange mål! Men, vi
har det også gøy, det er det aller viktigste,
sier Bjørn. Oslo Youngsboys B kom på
10. plass og hadde Trondheim B og C
bak seg.

Olsen og Bjørn Røine.
Ja, Bjørn Røine som er
en nasjonal og internasjo
nal leder i døveidrenen
stilte som lagleder for
Oslo Young Boys B, som
altså er navnet på Oslos
svakeste lag og hvorfor
lagleder, sputte vi:

Johnny Olsen gjorde comeback som lag
leder for Hamar ener 32 års pause!
- Det er både spennende og interessant å
være lagleder for så mange greie guner.
Miljøet, stemningen og det sosiale er ak
kurat det samme i dag som tidligere. Jeg
føler at jeg er med i samme miljø som før,
det er akkurat som om jeg bare har vætt

direkte frispark kontant i vinkelen fra 6
meteren. Han løftet ballen elegant over
og forbi oldboysmuren.

Joakim Røine gjorde 2 - Ofor Oslo,
mens Hassan Yusuf fastsane tesultatet
til 3 - o. Jo, Oslo Oldboys hadde sine
sjanser, men alt i alt var Oslo A en klasse
bedre. Det gikk både på teknikk, tempo
og ikke minst at laget er så jevnt at de
nesten kan byne spillere akkurat som
de vil. Alle på Oslo A holder like høyt
nivå. Vi savner likevel en dyktig lagleder
og innpisker hos mestrene som kan få ut
enda mer godfotball. De bør ikke bare
være fornøyd med å vinne over andre
lag, men ha en konkurranse om å vinne
mot seg selv også. Fot med en dyktig
lagleder ser vi ingen som kan true Oslo
på fotballbanen de neste årene. De har et
spillemateriell ingen av de andre lagene
er i nærheten av. Da er det et tankekors
at de holdt på å ryke ut i semifinalen mot
Stavanger. Bildet av Oslo A kommer i
neste blad.

Laglederne
Vi synes flere av lagene fortjener voksne
lagledere. Det må være flere tidligere spil
lere som kan gå inn og gjøre en innsats.
Vi applauderer innsatsene til de som
holder koken som trenere og lagledere,
slik som Arne Nesse, Bergen, Oddbjørn
Vågen, Stavanger, David Frazer, Johnny
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OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER PASKEN
2008

DØVES MENIGHETER

VESTENFJELSKE DISTRIKT
Bergen

• Skjærtorsdag 20. mars: Nattverd på Konows senter kl.12.00
• Skjærtorsdag 20. mars: Bergen døvekirke kl. 18.00. Gudstjeneste vlLars Hana. "Tegn-ill-tale".
• Langfredag 21. mars: Korsvandring k1.17.00 fra Korskirken til Bergen døvekirke. Kirkekaffe.
• 2. påskedag 24. mars: Bergen døvekirke kl.18.00. HØytidsgudstjeneste vlLars Hana.

Tegnspråk.

Møre
• Skjærtorsdag 20. mars: Gudstjeneste kl.18.00 i Volsdalen kirke, Ålesund. Nattverd.

Kveldsmat.
• 2. påskedag 24. mars: Påskegudstjeneste i Volsdalen kirke kl.14.00. Nattverd. Etterpå leter vi

etter påskeegg og spiser middag sanunen. Middagen er gratis for barn. Voksne betaler kr 150,
. Påmelding innen tirsdag 18. mars til døvepresten (950 78362).

NORDENFJELSKE DISTRIKT
Trondheim

• Skjærtorsdag 20.mars: Gudstjeneste kl.1l.00 på Havsteinekra helse- og velferdssenter
• 1.påskedag 23. mars: Gudstjenestekl.12.00 på Døvehytta

Tromsø
• Palmesøndag 16.mars: Tromsø dØvekirke kl.11.00. Gudstjeneste v/Kjell Steinbru
• Langfredag 21.mars: Andakt på Døvehytta i Straumsbukta på Kvaløya.
• Påskedag 23.mars: Tromsø døvekirke kl. 11.00. HØytidsgudstjeneste v/Kjell Steinbru

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT
Stavanger

• 2. påskedag 24. mars: Stavanger døvekirke kl. 17.00. Påskegudstjeneste med nattverd.

ØSTENFJELSKE DISTRIKT
Oslo

• Fredag 7. mars kl 19:00 Faste- og påskegudstjeneste i Telemark Døveforening.
• Lørdag 8. mars kl 12:00 Fastegudstjeneste og påskeverksted på Døvesenteret i Sandefjord.
• Mandag 10. mars kl. 10:00 Barnehagegudstjeneste i Oslo Døvekirke.
• Tirsdag 11. mars kl. 10:00 Skolegudstjeneste (ungdomsskolen) i Oslo Døvekirke.
• Tirsdag 11. mars kl. 12:00 Skolegudstjeneste (barneskolene) i Oslo Døvekirke.
• Fredag 14. mars kl 10:45 Påskesamling i Aulerød barnehage på Sem
• Skjærtorsdag, 20. mars kl. 16.00. Skjærtorsdagsgudstjeneste på Mjøsgløtt.
• Skjærtorsdag, 20. mars kl. 18.00. Messe og skjærtorsdagsmåltid i Oslo Døvekirke.
• Skjærtorsdag, 20. mars kl. 18.00. Messe, skjærtorsdagsmåltid og teaterfremfØring av Jesu

lidelseshistorie i St. Olavs Kap., Sandefjord.
• Langfredag, 21. mars kl. 11:00: Pasjonsgudstjeneste og teaterfremføring av Jesu

lidelseshistorie i Oslo Døvekirke.
• Påskedag, 23. mars kl. 10.00: Påskefrokost og kl 11:00 Høytidsgudstjeneste i Oslo Døvekirke.
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VALDRES
vldarqiande skule

DØVETOLK

Fra 01.01.08 trenger skolen døvetolk i 100 % stilling. Det er en fordel om
døvetolken har byggfaglig kompetanse, i tillegg til pedagogisk utdanning.

For stillingene gjelder vanlige fylkeskommunale tilsettingsvilkår herunder gode
pensjons- og forsikringsordninger.

Opplysning om stillingene kan du få hos avd.leder Geir Bakkene
i telefon 61 35 66 00 eller 920 19 912.

Søknad vedlagt fullstendig CV og kopier av vitnemål og attester sendes
Valdres vidaregåande skule, 2920 Leira i Valdres innen 13. mars 2008.

Grette har betydelig kompetanse innen de fleste rettsområder
og kan med for eksempel være behjelpelig med arveoppgjør.
diskriminering i arbeidslivet. samboeravtaler eller nabokonflikter.

COMMldtAS • PS 198. 7601 LevaI)9<ll'

Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 å2 00 01
E-post: pos1@commidt.com

CON1t-4idt 'M

www.commidt.com

Norges Døveforbund har inngått avtale med Advokatfirmaet Grette.
NDFs medlemmer får den første timen gratis samt en lavere timepris
ved senere henvendelser.

Bluetooth trådløs
halsslynge med
integrert samtale
forsterker. for
mobiltelefoner
og audioutstyr,

Advokathjelp

Godkjent som hjelpemiddel

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

Grette legger vekt på personlig service og et tett og tillitsfullt
samarbeid. uten formelle barrierer. Det meste av kundekontakten
foregår per e-post dermed har vi mulighet til bistå kunder fra hele
landet.

Gjennom vår bistand kan praktiske og juridiske problemer løses på
en profesjonell måte.

Kontakt tore.karlsson@grette.no
eller les mer på grette.no

Adresse: H. Heyerdahls gate l
Postboks 1397 Vika. N·01l4 Oslo

Telefon, 22 340000
Telefaks, 22 340001

E-post: firmapost@grette.no
www.grette.no
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MEDyEL
MEDICAl ElHIRONICS

hearLIFE

FREMTIDENS
Cl PROSESSOR

OPUS·~~

Med OPUS 2 har vi tatt steget inn i fremtiden.

OPUS 2 passer alle uansett alder.

Med OPUS 2 kobler <:I u deg lettvint til omverden. FM- og Bluetooth- (Blåtann) er bare
noen eksempeler.

OPUS 2 har innebygget T-spole med M~MT-T stilling.

Enkel justering med hjelp av separat kontroll med store taster..

OPUS 2 kan brukes både med oppladningsbare batterier og med vanlige batterier.

Les mer på:

www.mollerstrommedical.com www.medel.com

MoUerstrom Medical AS
PS 1680 Vika, 0120 Oslo Tel: 23113280. Faks: 23113281

info@mollerstrommedical.com
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Returaåresse:
Norges Dli)veforbund
Grense,'] .9'
0159 Oslo

B-BLAD:-

Lite plass til alagre
dek,kene dine?

Prøv vårt nye dekkhqtell
på Ryen! .

l·· " , ~

Vi lagrer, vasker og mon-
terer av og på dekkene,
dine. Art du behøver å'
gjøre er å ,møte opp ffi'ed .
bil~n, så ordner vi ~resten
- mens du venter!

Enkt'ere blir det ikke:!··

~ FIRST
JSTOP

~ --- -_.....~ ._~-~-

, 'l

.'


