




Norges Døveforbund
inviterer til dialog
Så lenge det har vært undervisning av døve og tunghørte, har det vært en debatt om beste opp
læringsmetode. Sagt på en enkel måte: skal undervisningen av døve barn skje med eller uten
bruk av tegn? I en debatt i Stortinget i 1899 utbrøt daværende komiteleder Christian Knudsen
følgende, etter å ha vært vitne til «krangelen» mellom tegnspråktilhengere og «oralister»:

«Tingen er jo den, at i døvstummelærernes leir er der megen
uenighed. Man er her i Stortinget vant til at høre, at kirkeko
miteen ofte behnder sig i dissens, men de ærede medlemmer af
denne forsamling skulde bare vide, hvor uenige døvstummelæ
rerne er, og de folk, som er sagkyndige paa døveundervisnin
gens område, saa vilde de hnde, at kirkekomiteen i sammenlig
ning er en overordentlig fredelig institutioll».

som oppfattes som et angrep på språket mitt, skapes det fort
sterke reaksjoner og steile fronter. I NDF ønsker vi ikke at
denne debatten leder til polarisering. Vi er redde for at det da
blir vanskelig for foreldrene å velge, og eventuelt senere bytte
tilbud. Vi må unngå å legge for mye prestisje i de ulike valgene,
for det er det til syvende og sist bare barna som vil tape på. Øn
sker vi barnas beste, må vi være forsiktige med å tegne hende
bilder av hverandre.

For målet er vi jo alle enige om!
Det vi ønsker er glade, engasjerte
og deltakende døve og tunghørte
barn og unge. Men så var det
veien dit, da: skal undervisningen
av døve barn skje med eller uten
bruk av tegn?

Norges Døveforbund har invitert
andre interesseorganisasjoner,
Barneombudet, Statped, repre-

sentanter fra Rikshospitalet, fagfolk, representanter fra aktuelle
departement og Stortingets kirke-, utdannings- og forsknings
komite til et dagsseminar på Al 23. oktober. Her vil vi komme
sammen for å snakke om spørsmålene rundt opplæring av
barna. Dialogen fører neppe til enighet om det beste opplæ
ringstilbudet. Men et mål vil likevel nås: at vi nettopp får en
dialog om spørsmålet.

Vår erfaring er jo nettopp at
det å åpne alle sanser bidrar
til å fremme kommunikative
ferdigheter på flere måter:
både på tegnspråk og tale
språk.

Etter Brennpunkt har det i flere aviser «rast» en debatt om
beste opplæringsmetode. I NDF har vi betonet det tospråk
lige perspektivet. Vi vet at spørsmål om språk er spørsmål om
identitet - og dermed følelser. Når noen fremsetter et budskap

Over 100 år etter drøfter vi fortsatt
om døve og tunghørte barn skal lære
tegnspråk eller ikke. NRKs Brenn
punkt 15. april satte søkelyset på
opplæringstilbudet til barn med Cl.
Det ble sagt at foreldre som velger
tegnspråk til barna får et langt mer
omfattende tilbud enn foreldre som
velger tale. Umiddelbart melder
spørsmålet seg: hvorfor skal man
velge mellom tegnspråk og tale? Vår
erfaring er jo nettopp at det å åpne
alle sanser bidrar til å fremme kommunikative ferdigheter på
flere måter: både på tegnspråk og talespråk.

Paal Richard Peterson
generalsekretær
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Skolestart
Ved skolestart i høst er døve
og tunghørte elever spredd på
flere skoler enn noen gang.
De fleste barn med Cl går
inkludert i hjemmeskolen de
første årene. Så ser vi en ten
dens til at de søker seg over
til en skole med tegnspråk
miljø på ungdomstrinnet.
Når det gjelder de videregå
ende skolene skjer stadig mer
av undervisningen gjennom
tolk. Heimdal videregående
skole i Trondheim har hele
21 tegnspråktolker knyttet
til undervisningen. Vi gir en
elevoversikt fra de skolene
som har flest døve OK tung
hørte elever. I tillegg til dette
går mange barn integrert i
hjemmeskolen, vi har ikke
noen tall over disse.

helge.herland@doveforbundet.no

Skådalen skole.

Grunnskolene med mange deltidselever
De fire statlige skolene for døve og tunghørte finner man fremdeles i Trondheim, Bergen, Oslo og Holmestrand.

Til sammen er det 80 helårselever ved skolene og 178 deltidselever som kombinerer skolegang på hjemmeskolen med
opphold på en av døveskolene.

Nedre Gausen skole,
Holmestrand
Rektor Hans Birger Sæverud ved Nedre
Gausen skole forteller at de har 10 hel
årselever dene skoleåret.
- Vi har fån to nye elever i år, en elev i
2. klasse og en i 4.klasse. Vi synes det
er hyggelig at elever som er døve og Cl
opererte søker seg inn til oss ener å ha
prøvd hjemmeskolen henholdsvis i en
år og tre år. - I tillegg har vi et jevnt
antall deltidselever på skolen, 33 - 35
elever er her fra 2 til 8 uker pr år. For
denne elevgruppen har skolen blitr en
viktig tegnspråkbase fordi de ikke får
den samme muligheten til å lære og til å
bruke tegnspråk med jevnaldrende barn i
sitt nærmiljø. Selvsagt er også identitets-

byggingen svært viktig når de kommer
sammen med andte døve og tunghørte
barn, sier rektot Hans Birger Sæverud.

A.C.Møller skole,
Trondheim
- Ved A.C. Møller skole i Trondheim har
vi 23 elever på helårsbasis fordelt på l.
til 10. klassetrinn. Vi har en ny elev på
første trinnet, forteller rektor Toril Wold.
Elevene er organisert på tvers av klas
setrinnene slik at den nye eleven blir
sammen med fire elever på andre klasse
trinn i en gruppe. De fleste elevene finner
vi i 8. klasse som har 8 elever.
- Skolen vår har et geografisk stort opp
taksdistrikt, fra Møre og Romsdal i sør
til Finnmark i nord. Det betyr at mange

av elevene er avhengig av at familien
f1ynet til et sted nærmere oss eller et
botilbud i elevhjem for å bli helårselever.
Dene begrenser nok elevtilgangen en
god del. Vi opplever at de yngste elevene
i slike tilfeller starter skolegangen på
hjemmeskolen og eventuelt søkes inn hos
oss ved ungdomsskolealder. Inneværende
skoleår har vi 6 elever boende i elevhjem,
i alder fra 7. til 10. klassetrinn.
- For tegnspråklige elever som går i
hjemmeskolen, gir vi derfor tilbud om
deltidsopplæring til totalt 76 elever. Vi
legger opp til ten samarbeid slik at det
blir kontakt mellom helårs- og deltidse
levene. Deltidsopplæringen for elevene
samkjøres med foreldrenes tegnspråk
opplæring og kurs til lærerne fra elevenes
hjemmeskoler, sluner rektor.
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Skolestart

Skådalen skole, Oslo
Skådalen skole feirer 110 års jubileum
i år. Skolen er statlig og har ansvar for
elever fra hele Østlandet. Rektor er Anne
Beate Christophersen, hun forteller:

- På Skådalen har vi faktisk hatt ganske
stabilt antall helårselever i flere år nå,
men ser vi for eksempel 10 år tilbake, er
det nedgang i elevtallet. Selv år da vi har
hatt store kull avgangselever i 10. klasse
har det rettet seg ved at vi har fått inn
nesten like mange nye elever på forskjel
lige trinn. I år har vi ca 30 faste elever,
i tillegg kommer en gruppe elever som
kommer fast en dag i uken.

Rektor opplyser at skolen har 24 deltidse
lever som kommer omtrent 4 uker i året,
noen bruker Skådalen skole mer enn det.
Skolen har fremdeles et elevhjem for de
elevene som bor langt unna.

- Vi har ingen nye hel
tidselever i l. klasse i år
- det er uvanlig, vi bruker
å ha det. Men vi har 5
deltidselever på l. trinn,
sier Anne Beate Christop
hersen

Auglend skole,
Stavanger
- Vi har 35 helårselever,
og 5 elever som kommer
en dag i uken, sier leder
Anne-Kari Mellemgaard.

- Vi har to nye elever i l.
klasse.

Ellers er går nesten
halvparten av elevene, 19
elever, på ungdomstrin
net.

Hunstad skole.

Hunstad skole, Bergen
- Hunstad skole har 17 helårselever og 43 deltidselever.
Vi har ingen nye elever i l. klasse i år, svarer rektor Hilde
Sundve Jordheim.

Når det gjelder planene om å flytte Hunstad skole til
Nattland skole, i en tvillingskolemodell, er det foreløpig
ikke noe konkret å fortelle, sier rektor.

Kommunale skoler
Den største skolen for døve og tunghørte er Oslo kommune sin skole, Vet1and, som er rvillingskole til Oppsal.
Skolen har 45 helårselever. Det er også kommunale skoler med døve og tunghørte elever i Stavanger, Vestfold og Tromsø.

Vetland skole, Oslo
- Vi har startet skoleåret i flunkende
nye elevarealer ettersom byggetrinn I er
ferdig nå i august, og byggetrinn Il er
startet på som står ferdig august 2009.
Det bygges nytt skoleanlegg for tvilling
skolene Vetland og Oppsal, informerer
rektor Marit Dalbye.
- Vi har 5 nye elever i l. klasse, en ny
elev i 5., en ny elev i 7. og en ny elev på
8. trinn, og vet at det vil komme en eller
to elever til i løpet av høsten. Totalt har
vi 45 helårselever.
I tillegg til skolen har Vetland ansvar for
veiledning og spesialpedagogisk opplæ-

ring av 50 barn under 6 år og betjener
110 elever rundt omkring i Osloskolene.
- De siste 5 årene har vi bygget opp en
avdeling for døve og tunghørte som har
flere funksjonshemninger (multifunk
sjonshemmede) .

Sem skole, Vestfold
Hørselsklassene på Sem skole har 14
elever integrert i undervisningen. Skolen
er et interkommunalt tilbud, der flere
kommuner i Vestfold spleiser på en del
av de faste utgiftene ved klassene - i til
legg til at hver kommune betaler for det
antall elever de hvert år har ved skolen.

Nå har Tønsberg kommune vedtatt at
de vil trekke seg fra dette samarbeidet,
de mener de kan gi et godt nok tilbud
til døve og tunghørte barn selv, sier de
- mens den egentlige grunnen nok er at
kommunen kan spare noen penger ved
en slik ordning!

Fagereng skole, Tromsø
Fagerengskole har Il helårselever i tegn
språkskolen, som den kalles nå. I tillegg
har skolen 4 deltidelever elever som følger
undervisningen noen ganger i året.

Videregående skoler med mange tolker
De videregående skolene før døve og tunghørte drives av det fylket skolen er plassert i. Andre fylker kan kjøpe skoleplasser.
Skolene kalles [or knutepunktskoler_

Sandakervideregående
skole, Oslo
- Vi har 5 klasser med døve elever, 27
elever tilsammen. For det meste under-

vises det på tegnspråk, men det brukes
også tolk i noen fag, forteller avdelingsle
der Bente Corneliussen.
6 døve og tunghørte elever er integrert
med hørende elever og får all undervis-

ning tolket i programfagene, mens de
har egne grupper i fellesfag som norsk,
tegnspråk, matte osv.
- I tillegg er det integrert 8 elever på
Sogn videregående skole, som alle bruker
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tolk - men de har fellesrimene sine
sammen med elevene på Sandaker skole,
sier Corneliussen.

Sandaker har fire døve lærere i full
stilling og ro døve skoleassistenter. Ti
hørende lærere har mesteparten av sin
undervisning i tegnspråkklasser. Skolen
har 12 rolker og er på jakt etter en til.
Noen av rolkene har ikke full stilling.

- Nytt hos oss i år er at ro elever har et
programfag, teaterproduksjon, i et sam
arbeid med Teater Manu.

Det siste høres så spennende ut at Døves
Tidsskrift vil komme tilbake til saken!

Slåtthaug videregående
skole, Bergen
Tidligere Bjørkåsen videregående skole er
nedlagt og tilbudet til døve og tunghørte
elever er overført til naboskolen Slått
haug videregående skole. Skolen har 28
døve og tunghørte elever og 5 tolker.
Noe av undervisningen skjer fortsatt på
tegnspråk, men den tegnspråkkompetan
sen som tidligere fantes på Bjørkåsen er i
ferd med å bli borte.

Heimdal videregående
skole, Trondheim
- Vi har ansvar for 23 døve og tunghørte
elever som er fordelt på de 6 skolene i
Sør-Trøndelag som har knutepunkt
samarbeid, forteller avdelingsleder Inga
Stina Halmø. De fleste elevene er fra
Sør-Trøndelag, men det er også elever fra
Møre og Romsdal, Nordland, Troms og
Finnmark.
Halmø forteller at det er 21 regnspråk
tolker knytter til undervisningen av de
23 elevene.

Sandefjord
videregående skole
- Vi har 21 døve og tunghørte elever for
delr på studieforberedende og yrkesfag
lige programområder, forteller avdelings
leder Johan Martin Hansen-Just.

I yrkesfag fordeler elevene seg med seks
elever på reknikk og industriell produk
sjon, ro elever på helse- og sosialfag, ro

Skolestart

elever på design og håndverk, en elev på
IKT-servicefag, ro elever på kokk- og
servitørfag, en elev på matfag, en elev
frisørfag og en elev på barne og ung
domsarbeid.

- Vi har 9 fasre regnspråkrolker knytter
opp til undervisningen, samr 2 fagarbei
dere/assistenter med tegnspråkkompe
tanse. I tillegg bruker vi 2 frilansere med
faste avtaler, opplyser Hansen-Just.

Hetland videregående
skole, Stavanger
- Vi har tre elever på Hetland videregå
ende skole dette året. I tillegg har vi en
elev fra en annen videregående skole som
får opplæring i norsk tegnspråk, norsk for
døve og engelsk for døve. Vedkommende
elever på Hetland en dag i uken, de
andre dagene har eleven med seg rolker
på den skolen som hun tilhører. I tillegg
gir vi tegnspråkopplæring til to elever
på Jåttå videregående skole, informerer
avdelingsleder Ellen Gjennestad.

Det er seks rolker ansatt på Hetland.
- Skolen blir for tiden rotalrenovert og
bygget ut. I løpet av neste skoleår flytter
vi rilbake ril en helt ny skole, det er noe
som vi alle gleder oss til. For riden holder
vi til i lokalene til «gamle reknikeren»
ved sykehuset i Stavanger, sier Gjenne
stad.

Ål folkehøyskole
- I skrivende stund har vi 19 døve elever
og 9 hørende, så det er fortsatt ledige
plasser, frister rekror Per Ove Nybråren.
Årets avsluttende skolerur er planlagt til
Vietuam! Et år på døves folkehøyskole
gir en unik mulighet til å bli bedre kjent
med sitt eget språk og kultur, en verdifull
plattform før en går videre til høyere
utdanning eller arbeid.

For hørende som vil lære norsk tegnspråk
kan en ikke velge et bedre alternariv enn
Ål folkehøyskole. Mer informasjon om
skolens tilbud finnet mann på www.

al.fhs.no

Alfolkehøyskole.
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helge.herland@doveforbundet.no

Bilder: Rune Anda

NDF fortsetter sitt bistands
arbeid for Døveforbundet på
Madagaskar (FMM).
I slutten av august deltok for
bundsleder Hanne B. Kvitvær
og Rune Anda på FMMs
andre landsmøte. Rune var
den første prosjektlederen for
NDFs bistandsarbeid i lan
det, en oppgave Hanne senere
overtok.

Evaluering
- De fire første årene med prosjektet på
Madagaskar er ferdig og vi har evaluert
arbeidet som er gjort. Målet for prosjek
tet i landet er tredelt: Bygge opp et sterkt
gassisk døveforbund, lage tegnordbok og
få i gang utdanning av tegnspråktolker,
beretter forbundsleder Hanne.

Madagaskar Døveforbunds styre 2008-2012, fra venstre: Dore (hørende bilagskontrollør), Lala
(kasserer), Victor (døv bilagskontrollør), Dimby (forbundsleder) og Lolona (nest/eder). Forbunds
styret blir snart utvidet med 6 nye representanter, en fra hver region.

Hun er stolt over samarbeidsprosjektet
med gasserne og snakker varmt om venn
skapet som er bygger opp mellom NDF
ogFMM.

Tegnordbok
- Tegnordbokprosjekret er kommet så
langt at den første boken kan trykkes nå.
Senere skal det lages DVD og boken kan
utvides med Rere tegn. Vi kan ikke vente
til alle tegn er samlet, det er viktig å ta i
bruk det materiellet vi har nå til tegn-

FMM demonstrerte «tegnordbok» på DVD.
Til høyre vises trykt illustrasjon, og tegnet vises
i utfØrelse av kvinnen på venstre halvdel av
skjermen. DVD lanseres snart.

språkkurs både for familie og venner av
døve og til døve selv.
- Trenger døve lære gassisk tegnspråk?
- Gassere som har gån på døveskole og
som er aktiv i døvemiljøet kan selvsagt
tegnspråk, men det bor veldig mange
døve i distriktene som overhodet ikke
har noe språk - verken tegnspråk eller
talespråk. Disse bor ofte i stammer og
blir brukt til matlagning eller arbeid på
gården, men de kan ikke kommunisere
med andre og lever et liv i fattigdom og
åndelig mørke.

Hanne forteller at det er mer enn 20.000
døve på Madagaskar. De Reste kan
ikke skrive og lese fordi de ikke har fått
mulighet til å gå på skole. Målet med
NDF prosjektet er å styrke det gassiske
døveforbundet slik ar de selv kan kjempe
for sin gruppe og for sine renigheter i
storsamfunnet.

- Det gassiske tegnspråket har lite felles
med norsk tegnspråk - eller med andre
lands tegnspråk. De har sitt eget rike
språk som vi må hjelpe opp og fram og
tegnordboken et viktig redskap idene

arbeidet. Mange foreldre til døve er
ivrige på å komme i gang med tegnspråk
trening. De har fått et helt nytt syn på
døve og tegnspråk, en helt annen og
positiv holdning gjennom vårt prosjekt,
understreker forbundslederen.

Utdanning av tolker
- Da vi startet prosjektet for 4 år var
det ingen tolker på Madagaskar. D~t
var noen ansatte ved døveskolene eller
døvepresten som tolket så godt de kunne.
Nå har vi fått utdannet de første 13
tolkene. Det er hørende som har beher
sket tegnspråk, men som gjennom korte
kurs er skolert i tolkerollen. 13 tolker er
selvsagt ikke nok i det store lander, men
det er en begynnelse og disse tolkene er
nøkkelen ril at døve kan nå fram med
budskapet sin i samfunnet. Så jobber vi
videre med å få tolkeurdanningen inn
j utdanningssystemet på Madagaskar,
forteller Hanne.

Hver søndag tegnspråktolker den statlige
tv-kanalen i landet en times nyhets
sending. Det betyr mye for det gassiske
tegnspråkets status at alle landets 17
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Nasjonalsang ved åpning av landsmøtet. Til venstre ser vi Astrid Tokle og Norunn Kalvenes, som
deltok som turister.

Landsmøtet
- Dette var en av de sakene landsmøtet
var helt enig om. Dimby ble derfor valgt
til president i døveforbundet, tidligere
var han generalsekretær. Nå kan han
konsentrere seg mer om arbeidet på gras
rota for å få flere døve tilsluttet forbun
det. Dimbyer en fantastisk personlighet
med mange gode kvaliteter og er den
rette til å lede FMM videre. Derfor er vi
i NDF veldig glad for at landsmøtet en
stemmig valgte ham som forbundsleder,
smiler Hanne.

Evalueringsrapporten sier at arbeidet
med organisasjonsoppbygningen ikke er
utført bra nok, derfor er det dette områ
det som må prioriteres fremover - blant
annet må det skaffes steder der de lokale
døveforeningene kan møtes til sosialt
samvær. Men også administrasjonen i
FMM må styrkes med en generalsekretær
som behersker det gassiske og engelske
skriftspråket godt.

- Et sterkt døveforbund må samhandle
med mange i storsamfunnet, derfor må
brev og rapporter være velskrevet. Det
må også rapportene til Norad være, de
må være utfyllende og forklarende på
et godt engelsk, derfor er FMM nå enig
om å ansette et dyktig hørende organisa
sjonsmenneske - en som kan jobbe utad
i samfunnet i en etableringsperiode for
forbundet, mens de døve lederne selv kan
prioritere jobben med å nå fram til de
mange døve i landet.

nesten alt, men klager likevel. Gasserne
har nesten ingenting, men beholder
smilet og gleden.

- For å forstå hvordan mange døve gas
sere lever må en se det med egne øyne.
Det går sterkt inn på meg at det skal
være så enorm forskjell på å være døv i
Afrika og i Norge. Vi her hjemme har

Hanne forteller om leveforhold som er
fjern fra vår velstand. Det er stor forskjell
på den lille rike gruppen mennesker i
landet og den fattige befolkningen. Døve
er en av de gruppene som har det vanske
ligst, fordi mange døve fortsatt blir gjemt
bort som en skam i de fleste familier - og
fordi det er svært vanskelig for voksne
døve å få inntektsgivende arbeid. Mange
lever som tiggere. Madagaskar har ikke
de sosiale godene med trygder og velferd
som vi har.

Det har de ikke i dag. Så må de nå ut til
døve med informasjon om hvorfor det er
viktig å ha et sterkt nasjonalt forbund for
døve. Det er ikke så enkelt å nå ut med
slik informasjon til en gruppe der mange
er analfabeter. I tillegg må medlemmene
betale kontingent, og selv om den er
beskjeden prioriterer selvsagt folk penger
til mat, klær og hus.

Organisasjonsarbeidet
- Det største problemet med å få til et
sterkt døveforbund på Madagaskar er
rekruttering av medlemmer og steder der
medlemmene kan samles, sier Hanne og
legger til:
- FMM har i dag bare 225 registrerte
medlemmer og 13 lokale døveforeninger.
Foreningene trenger egne samlingssteder,
lokaler der de kan holde møtene sine.

millioner innbyggere en gang i uken får
synliggjort døves språk på denne måten.
Både arbeidet med tegnordboken og
utdanningen av tolker har fått rosende
ord i den evalueringsrapporten som
Norad har utarbeidet. For det er penger
fra Norad som gjør det mulig for NDF å
drive bistandsarbeid på Madagaskar. Det
er viktig at arbeidet gjøres så godt at de
statlige norske pengene fortsatt vil dekke
utgiftene ved arbeidet. Dette er sikret for
2009, da vil Norad tilføre prosjektet en
halv million kroner. Men NDF kan ikke
trekke seg ut av arbeidet allerede neste år.
FMM trenger mer oppfølging før de er i
stand til å drive sitt eget interessepolitiske
arbeid.

Over 100 tilreisende døve fta hele Madagas
kar ble innkvartert i «sovesalen, i nærheten av
landsmøtestedet. Her ser vi «Boja».

Taler før åpning av landsmøtet. Helt til venstre ser man en av Madagaskars dyktige tolker, som er
ferdig utdannet, og godkjent i desember 2007 Så ser vi fOrbundsleder Hanne Kvitvær. Damen i
lysebrun kjole er leder fOr alle døveskolene på Madagaskar; Raelisoa Jeannette.

7/2008 0l1edlemsblad for 1'\9rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 9
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I arbeidsprogrammet som landsmøtet
vedtok fremgår det at arbeidet med de
lokale døveforeningene skal prioriteres.
Det skal utvikles foreninger som tilbyr
aktiviteter i en rekke underavdelinger
som for eksempel barne- og ungdoms
grupper, idremgrupper, kvinnegrupper,
aidsgrupper, gjennomføring av tegn
språkkurs osv.

- Forhandlingene på landsmøte gikk
veldig saklig og godt for seg. Møtelederne
var dyktige, representantene diskuterte
på en fin måte i en atmosfære av gjensi
dig tillit til hverandre og med et sterkt
ønske om å komme videre med arbeidet
til beste for døve i landet. Landsmøtet ble
åpnet med en minnestund for den norske
misjonæren Ingebjørg Finstad som nylig
gikk bort. Døve gassere ser på henne som
sin mor og hun har lagt grunnlaget for
de sterke båndene mellom døvemiljøet i
Norge og på Madagaskar, sier Hanne.

Det ble anledning til å besøke den lokale døveskolen i Mahajanga. Spisesal-bygg til venstre, og
døveskolen. Skolen har 25 elever (13 gutter og 12 jenter). Aldersgruppe fra 5 til 16år. Alle elevene
bor hjemme. Skolen har behovfor internatfor langveisfarende døve.

Ved åpningen av landsmøtet deltok
landets sosialminister og flere politikere.
Åpningen ble også dekket av den statlige
tv-stasjonen som blant annet intervjuet
Hanne om NDFs rolle i arbeidet for døve
på Madagaskar.

- Jeg fortalte om døves situasjon i et
hørende samfunn, om arbeidet i døves
verdensforbund - og om hva vi vil bidra
med til fortsatt vekst for døve på Mada
gaskar.

Hanne skulle gjerne sett at FMM var
blitt enda større og sterkere allerede nå.
Men i Afrika er det gassiske døvefor
bundet et forbilde for andre nasjonale
døveforbund. Fransk fjernsyn har derfor
laget et eget tv-program om hvordan gas
serne jobber målrettet for å påvirke sin
egen situasjon.

- Dette tv-programmet er kjempefin re
klame for oss når vi ber om fortsatt støtte
fra Norad. Jeg har allerede sendt en kopi
til dem! Vi håper å kunne invitere 3 - 4
gassiske ledere til Norge på studieopp
hold, slik at de får lære mer om hvordan
NDF og de lokale døveforeningene ar
beider. I løpet av får år har vi sett at våre
døve venner på Madagaskar er blitt mer
bevisste på egne muligheter og situasjon,
jeg kan fortelle et eksempel:

Noen døve som jobber som Jærerassisten
ter deltok på et kort kurs sammen med
mange hørende lærere. For første gang
hadde de med seg tolk. Da foreleserne så
tolkene forlangte de at tolkene skulle gå,
de døve ville klare seg fint uten tolke
hjelp, mente de. Da svarte de døve straks:
Hvis tolkene ikke får bli, blir ikke vi
heller. Vi er avhengig av tolk for å kunne
få med oss alt som blir sagt her. Selvsagt
fikk de bli! Historien demonstrerer på
en fin måte at døve på Madagaskar ikke
lenger vil finne seg i å stå med luen i
hånden, de vil kreve sin rett som gassiske
medborgere, slutter forbundsleder Hanne
Berge Kvitvær.

Døves Hus i Antananarivo
Rune Anda deltok også med stor glede på
landsmøtet til FMM. Han har i flere år
på privat initiativ samlet inn penger til et
Døves Hus i hovedstaden Antananarivo.
Hvordan går det med planene spør vi:
- Det jobbes på Madagaskar med å finne
ledig tomt til å bygge eget Døves Hus
i hovedstaden. Eventuelt å finne ledig
hus eller lokale som kan være egnet som
samlingssted. Man håper å få det til i
sentrum, noe som ikke er enkelt, og som
er veldig kostbart. Voksne døve på Ma
dagaskar har overhodet ingen steder hvor
de kan samles til sosialt samvær i hverda-

gen. De låner klasserom på døveskolene.
- Hvor mange penger er kommet inn?
- Kr 181.149.
- Hvor mange penger trengs?
- Det er behov for mer enn kr 500.000,
så vi håper at myndighetene der nede kan
bidra med litt de også. Det er fonsatt
behov for pengestøtte fra venner i Norge.
- Hvor kan folk sende bidrag'?
- Til konto nummer 6526.56.06568.
Man kan følge med i utviklingen på
www.andata.no.

I stedenfor taxi kan man ta pousse-pousse. Slike
er det mange av i Mahajanga. Sammen med
NDFs representanter Hanne og Rune, var det
også turister med: Astrid Tokle, Norunn Kalve
nes, Lena Mei Kalvenes Anda og Ketil Kvitvær.
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Sommerjobb kan åpne for fast jobb
helge.herland@doveforbundet.no

- Stian er så flink til å munnavlese og har med seg blokk og papir for å gjøre seg forstått. Etter
litt innkjøring hos kundene går det strålende. Han er allerede blitt et kjært postbud som får både
sjokolade og kaker fra damene i nærbutikken.

Det er lokalavisen Glomdalen på Hed
mark som skriver så fint om 19 åringen
Stian Rusten fra Våler.
Han hadde 10 ukers sommerjobb som
postbud og løste oppgavene på en så
god måte at ikke bare ble populær blant
kundene, men også hos Posten. Han har
derfor fått tilbud om å fortsette i jobben

og det har han takket ja til.
- Som landpostbud får jeg kjøre bil og
det liker jeg godt. Jeg jobbet hver dag fra
kl 9 til 15, også lørdager, fortellet Stian
til Døves Tidsskrift.
- Den første tiden fikk jeg grundig
opplæring og jeg hadde jeg med meg
tolk. I tillegg kan en av de andre ansatte i
Posten litt tegnspråk.
Stian er tidligere elev ved Skådalen skole
og har gjennomført 3 år på allmennfag
ved Sandefjord videregående skole.
- Det kan by på litt problemer hvis
kundene snakker fort og med dårlige
munnbevegelser, men det går seg til etter
hvert, mener Stian.
Kjell Gunnar Iversen som er distribu
sjonsleder for Posten i Solør gir Stian
denne attesten:
- Vi er kjempefornøyde med Stian. Han
har gjort alle betenkeligheter til skamme
fra første dag. Vi klarer å kommunisere

selv om han er døv. Han lærte rutinene
raskere enn andre vi har hatt og han er
sulten på å lære og ivrig på å kom me ut i
jobb. Posten er en lA-bedrift, og det be
tyr at vi skal legge til rette for å inkludere
folk med ulike funksjonshemninger. Vi
vil gjerne beholde ham i Posten.
Nå får både Stian og Posten ønsket sitt
oppfylt, så får erfaringene videre vise om
det blir et varig arbeidsforhold.
- På fritiden liker jeg å holde meg i form,
jeg går mye på tur og sykler. Dessuten
liker jeg å lese eller å s~ en god film.
Etter at jeg fikk bil går det selvsagt tid
til vaske, polere og holde bilen i orden,
forteller den nyansatte postmannen Stian
Rusten.
- Stian er en fargeklatt i arbeidsmiljøet
og det gjør noe med arbeidsplassen når
en får kolleger som ham, vi blir mer
våken for hverandre, slutter Kjell Gunnar
Iversen.

Møre og Romsdal fylke loyser Mde statlege og fylkeskommunale oppgl!JVer i elt
regionalt organ. Vi skal vere eln tydeleg medspelar for Innbyggjarane og eln
sentral aktør I samfunnsutviklinga i fylket v~rt.

- ein tyde/eg medspe/ar

Møre og Romsdal fylke

Volda vidaregåande skule

Vikariat i norsk
og engelsk
Frg 1.10,08 og ut skulegret:
.6 t/v i norsk pg Vg3 studiespesialiserande
• 2 t/v i norsk pg yrkesfag

Frå 24.11.08 og ut skuleåret:
100% stilling i norsk og engelsk:
.10 t/v norsk pg Vg3 MK
• 4 t/v norsk pg Vg2 studiespesialiserande
• 2 t/v engelsk Vg2 MK

• Tolk
til hørselshemma elev for snarleg tilsetjing.

Tilsetjinga ~jeld i første omgang skulegret 08-09, men kan bli
fleire skulear. Omfanget er 25 t/V som utgjer 100% stilling.
Timane mg fordelast pg fire dagar. Om ønskeleg, kan stillinga
delast.

Nærare opplysnlngar om stillingane får du ved å kontakte skulen på
tlf. 70 05 93 00 ved rektor eller ass. rektor.

Tilsetjingsvilkår etter gjeldande avtaleverk for vldaregåande skular. Del som
blir tilsette må rekne med å leggje fram politiattest av nyare dato.

Møre og Romsdal nyttar elektronisk søknadsbehandling, sjå
mrfylke.no/utlyslng. Der.som du Ikkje kan søkje elektronisk, sender du
søknaden til Volda vldaregåande skule, Postboks 23, 6101 Volda .

Søknadsfrist: 10. september 2008.

Volda vldaregåande skule. Postboks 23 • 6101 Volda. Tlf 70 OS 93 00.- telefaks 70 OS 93 50 • volda.vgs@mrfylke.no _ heimeside: www.volda.vgs.no
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Døv Skogkatt!
Oppretter av Norsk Skogkatt Åse Eilertsen fortalte på deafnet om en hvit døv
skogkatt med nydelige blå øyne som hun ønsket å selge til noen snille døve men
nesker. Hun har tidligere levert en døv katt til døve katteiere, med stor suksess.

- Den katten forstår i dag tegnspråk, smiler hun.

- Katten som hun nå hadde heter Isadora og er en sjelden blåøyd Norsk Skogkatt,

evt. jente som er tøffsom få, og utrolig tillitsfulL Den ble like etter omtalen på
deafnet solgt til en døv kvinne i Danmark! Så deafnet leses utenfor landets gren

ser også!

NAF med SMS-tjeneste for døve og tunghørte

NAF har denne sommeren lansert en
ny rjenesre som gjør der enklere for
døve og runghørte å få veihjelp.

Dersom du er NAF medlem og får
trøbbel med bilen, kan du sende en
SMS ril AF for å få hjelp.

- Vi er svært glad for kunne tilby denne
tjenesten ril en viktig gruppe av våre
medlemmer. Påtrykk fra blant annet
Norges Døveforbund har bidran ril ar
rjenesren nå er realisert, sier leder for
medlemskap i NAF Trond Iversen.

Er du uheldig og rrenger veihjelp sender
du SMS ril 417 16 119 med informasjon

om hvor du befinner deg, kjenneregn på
bilen og din medlemsnummer i NAF.
NAF medlemskaper dekker 2 utryk
ninger i årer kosrnadsfrin og gjelder
hele Europa. Du får hjelp uanserr årsak
ril bilproblemer, også om du ikke får
srarter bilen hjemme.

- Mororhavari, problemer med baneri,
innelåsre bilnøkler, innbrudd i bil er
eksempler på årsaker ril ar medlemmer
rrenger hjelp, forteller Iversen.

Dersom du rrenger mer informasjon om
bil og bilhold, gå gjerne inn på www.

naf.no. Her kan du også melde deg inn
i NAF hvis du ikke er medlem.

Ny daglig leder
i Stavanger
Henning Srrand er engasjert i 50 prosent
sriIling som daglig leder i Sravanger Dø
vesenter, foreløpig fram ril 31.desember.
Henning er 25 år, døv, og er nerropp fer
dig urdanner daraingeniør fra Høgskolen
i Oslo. Han er ekre siddis, fødr i vakte
Sravanger og brennende Vikingparrior.
Han har blant anner hendene fulle med
forberedelsene ril Døves Kulrurdager i
midren av okwber.

Jubileum på Hamar
Hamar Døves leirenslag invirerer til
50 års jubileumsfest 15. november
kl. 18 på Scandic Horell, Hamar. De
frisrer med velkomsrdrink, tre reners
fesaniddag, kaffe og kaker til den
festlige prisen 450 kroner. Idrensven
ner fra hele landet er hjertelig velkom
men, påmelding til Gertrud Olsen
SMS 905 95 617.
Beralefrist lO.oktober til Alfred Van
gen, kontornr: 1800.2351273.
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Folk aksepterer teksting
av kinofilmer
Janne Skovgaard Kristiansen har i en
masteroppgave ved Stavanger Universitet
påvist at over 70 prosent av kinogjen
gerne ikke har noe imot at også norske
filmer skal tekstes - mens produsentene
fremdeles føler det forstyrrer det kunst
neriske uttrykket.
En spørreundersøkelse viser at vanskelige
dialekter og knitring fra godteposer gjør
at flertallet mener det er praktisk med
tekst, viser masteroppgaven.
Hele 85 prosent av de spurte var positive
til teksting når de får vite at tekstingen er
avgjørende for at døve og tunghørte skal
få med seg innholdet i filmene.
Siden 2004 har Kulturdepartementet
betalt for teksting av norske filmer, men
ordningen har vært frivillig for produsen
ten'e å bruke. Og bare et fåtall av norske
filmer blir tekstet.
Ifølge generalsekretær Leif Holst Jensen i
Norske film og tv-produsenters forening,
føler produsentene at tekstingen går ut
over det kunstneriske uttrykket.
Men de samme filmene sendes til ut
landet og blir der tekstet på de nasjo
nale språkene uten at filmprodusentene
fortviler, da teller det i stedet pengene de
tjener. Og tenk på alle stakkars norske
kinogjengere som får de mange ameri
kanske kvalitetsfilmene ødelagt av den
norske teksten!
Både Norges Døveforbund og Hørsels
hemmedes Landsforbund krever nå at
kulturminister Trond Giske krever at
alle norske filmer som får statsstøtte skal
tekstes.

Nyheter fra Døvekirken
Terje J. Johnsen har fått ett års permi
sjon fra stillingen som døveprost med
virkning fra 1. september i år. I denne
perioden skal han arbeide med oppbyg
gingen av prestetjenesten i Vestfold.
Roar Bredvei (bildet) fortsetter som
fungerende døveprost, mens Siv H.
Elstad fonsetter som sokneprest for Oslo
Døvemenighet.
Trygve Sæthre Stabrun er ansatt som
døvekapellan i Bergen (vikar for Tom
Tomren), og begynner i stillingen i slut
ten av september. Stabrun har mange års
erfaring som prest, de siste årene har han
jobbet som kapellan i Rødtvet menighet
i Oslo. Han begynner med tegnspråk
opplæring i Oslo i august/septembet og
kommer deretter til å få tegnspråkopplæ
ring parallelt med jobben i Bergen.
Kjell Steinbru slutter som døveprest i
Tromsø. Dermed må menigheten på nytt
ut å lete etter prest. Steinbru har påtatt
seg et engasjement som sokneprest i
Stordal og Skodje.
Gunvor Høiby Abelsnes slutter som dag
lig leder i Stavanger Døvemenighet, hun
går over i pensjonistenes rekker, ja det er
utrolig, men vi får stole på det som står i
fødselsattesten. Petter Pettersen er ansatt
som ny daglig leder.

Språkbanken
FFO er svært fornøyd med Regjerin
gens beslutning om å bygge opp en
nasjonal språkbank, Stortingsmelding
nr. 35 «Mål og meniug>/ Eu helhetlig
norsk språkpolitikk, som ble grundig
omtalt i forrige Døves Tidsskrift.
Funksjonshemmede er blant de som
vil ha størst nytte av at det satses på
utvikling av språkteknologi og en
nasjonal språkbank.

Synshemmede er' blant de som vil ha
størst nytte av talegjenkjenningssyste
mer. Men personer med andre typer
funksjonshemninger vil også hyte
godt av dette. Ikke minst personer
med store bevegelsesvansker som har
problemer med å plassere seg riktig i
forhold til tastatur, eller til å benytte
tastatur eller mus. Det gjelder også
personer med dysleksi som vil kunne
få skrevet tekst på grunnlag av tale
uten å måtte benytte stavekøntroll,
noe som ofte er urilstrekkelig for
denne gruppen. T:lleteknologi vil
også gjøre teksting av direktesendte
programmer på TV mulig, noe som
døve og tunghørte vil ha stor nytte
av. Syntetisk tale benyttes i dag i stor
grad av blinde og svaksynte som skal
forholde seg til meldinger og tekst
som vises på en dataskjerm eller en
mobiltelefon. Dette er en kunstig
stemme som leser opp tekst i fra
skjermen. En språkbank med norsk
talespråk vil kunne gi langt bedre
løsninger enn den syntetiske talen vi
kjenner i dag.
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Seminar for ansatte

Alle ansatte i NDF-administrasjon har vært samlet til seminar for å diskutere arbeidet fremover på bakgrunn
av forbundets arbeidsprogram og forbundsstyrets prioriteringer. Sentrale spørsmål var blant annet om admi
nistrasjonen arbeider med de rette spørsmålene? Og om administrasjonen arbeider på riktig måte og brukes
ressursene effektivt for å nå målene? Gode rutiner for arbeidsfordeling, interne møter og informasjonsut
veksling ble også klarlagt. NDF har en liten administrasjon og er sårbar ved for eksempel sykdom, derfor er
staben nå delt i tre hovedteam der ansatte skal samarbeide og kunne overlappe hverandre: Interessepolitikk
og media, markedsavdeling og forvaltningsteam. Målet er å kunne fatte beslutninger på lavest mulig nivå i
administrasjonen slik at generalsekretæren kan frigjøres til de viktigste oppgavene. Forbundsleder Hanne B.
Kvitvær deltok som observatør på møtet. På bildet ser vi hele NDF staben, foran fra venstre: Sissel Gjøen,
interessepolitisk rådgiver - Maria Pilar Ambro, bistandskonsulent i 40 % stilling - Maria Andersen, konsulent
for oppvekst - Hanne B. Kvitvær, Janne Moskaug, kontor, voksenopplæring og kultur og Svein Erik Johansen,
forretningsutvikler. Bak fra venstre Helge Herland, redaktør - Paal Richard Peterson, generalsekretær - Bjørn
A. Kristiansen, prosjektkoordinator og Monika Sundkvist, tolk.

Foto: Markus Ambro.
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Telenor og
teksttelefontjenesten
Sissel Gjøen forteller fra er møre med
Telenor om reksttelefontjenesten:
- Telenor vil fortsatt ha ansvaret for
reksttelefontjenesten i Mosjøen, men den
operative delen endtes. Den har vært
dtiftet på vegne av Telenor av Opplysnin
gen AS, men driften vil bli overført til et
selskap som personalet i Mosjøen starter
selv. Dette selskapet har arbeidsnavnet
Call It. Telenor er forpliktet ovenfor
Samferdselsdepartementet om å drive
teksttelefontjenesten og det er ingen end
ring i denne policyen, informerete Knur
Viddal-Ervik som er produktansvarlig
for teksttelefonen i Telenor.
- Vi har et utviklingsprosjekt gående
som er utviklet til å håndtere IP-telefoni,
ISDN og vanlig analog telefoni. Når vi
har fått dette på plass vil vi vurdere om
vi skal gå videre med å også inkludere
mobiltelefoni, men vi må få basistjenes
tene til å fungere slik de skal før vi går
videre, sa Telenors mann.
- Når det gjelder SMS så har vi en tje
neste i dag. Man kan skrive 149 «mel
ding» og sende den til 2080. I tillegg kan
man ringe 149 og be om at de sender en
tekstmelding på vegne av innringer.

Helse og rehabilitering
Bjørn A. Kristiansen opplyser at NDF
har sendt 22 søknader om prosjekter til
Helse- og Rehabilitering i år.
Fordelingen av midler skjer i slutten av
november. Søknadene fra NDF fordeler
seg slik:
4 søknader omhandler arbeidsliv,
3 søknader omhandler skole, 4 søknader
omhandler lagring og katalogisering av
videomateriell / døvehistorisk materi-
ell, 3 søknader omhandler materiell til
tegnspråkkurs, 2 søknader omhandler
oversettelse av skriftlig materiell til
tegnspråk, 2 søknader omhandler teater,
1 søknad omhandler holdningsskapende
arbeid for ungdom og rus, 1 søknad
omhandler systematisering av kunnskap
om døve og døvhet til en kunnskapsdata
base på deafnet (2. års søknad), 1 søknad
omhandler skiaktiviteter for døve barn
og ungdommer.
Det gjennomsnittlige søknadsbeløp er
noe lavere enn tidligere år. Dette er ikke

negativt, fordi søknader fra NDF tradi
sjonelt har ligget over gjennomsnittsbe
løpet på andre søknader som Helse og
Rehabilitering mottar.

Medlemsverving 2008
NDF frister med fine premier og presen
tasjon av de beste ververne
- 1. september setter vi i gang årets verve
aksjon, forteller Svein Erik Johansen.
- Benytt anledningen til å vinne gavekort
til å kjøpe ting du trenger eller ønsker
deg, ved å gjøre en liten ekstrainnsats for
døveforbundet.
Opplegget er som følger: Verv venner,
slektninger eller kolleger - tilbudspris for
mediernskap ut resten av året er bare kr.
120. Send en e-post til post@dovefor
bundet.no med navn, adresse og fødsels
dato på de personene som du har vervet.
Husk å oppgi også eget navn og adresse
på deg som verver.
- Vi legger opp til et system hvor vi
presenterer de 5 beste ververne på deafnet
godt synlig. Denne oversikten vil bli
oppdatert flere ganger hver uke, slik at
alle kan følge med på hvordan det går
- og egen innsats i forhold til andre
ververe, sier Johansen som kan friste med
disse premiene:
o Verver du 15 - 20 betalende medlem

mer får du gavekort til en verdi av kr.
2.000.

o Verver du 10 - 14 betalende medlem
mer får du gavekort til en verdi av kr.
1.000.

o Verver du 5 - 9 betalende medlemmer
får du gavekort til en verdi av kr. 500.

- Men alle som verver et nytt medlem vil
få tilsendt en liten overraskelse i posten,
ivrer NDFs forretningsutvikler.

Medlemsfordeler i NDF
Som medlem i NDF får du:
* Døves Tidsskrift fritt tilsendt 10 gan

ger årlig.
* Hjelp til rettshjelp. Første konsulta

sjonstime gratis - deretter subsidiert
timepris på kr 850,- eks mva. Kontakt
advokatfirmaet Grette ved advokat
Tore Karlsson - tore.karlsson@grette.
no - tlf 22 34 00 19

* 25 % rabatt på boka «Døv identiter i
endring» av Jan-Kåre Breivik.

* Rabatt på hotellopphold gjennom FFO

på Scandic HoteIs, Choice HoteIs
Scandinavia og Thon HoteIs

* Informasjonsmateriell.
* Løpende informasjon og tilbud om

nyheter, kurs og kulturaktiviteter.
* 20 % rabatt på billetter hos Teater

Manu.
* Rimeligere priser på ferietilbud hos

døveforeningene.
* Rimeligere priser på leie av lokaler i

døveforeningene.

Forslag på
kulturpriskandidater
Forbundsleder Hanne B. Kvitvær minner
om at alle kan sende inn forslag på kan
didater til NDFs kulturpriser som utdeles
ved Døves Kulturdager i Stavanger i
midten av oktober.
Den ene prisen skal gis til en trofast sliter
i lokalmiljøet, en som stiller opp for å
glede andre og ofte jobber i det stille for
eksempel med arbeid på kjøkkenet, med
vedlikehold av huset eller annet.
Den andre prisen er til en utøvende
kulturarbeider innenfor scenekunst,
håndverk, døvehistorie eller på annen
måte. Frist for å sende forslag er 23. sep
tember til Norges Døveforbund, Grensen
9, 0159 Oslo, e-post: post@doveforbun
det.no

Referatene
fra styremøtene
Det tar for mye plass å legge ut referatene
fra styremøtene i NDF i Døves Tids
skrift. Som medlem av NDF kan du
logge deg inn på deafnet med medlems
nummeret og lese referatene der, eller du
kan gå til din døveforeningen og få kopi
av referatet. Viktige styresaker vil selv
sagt fortSatt få omtale i Døves Tidsskrift.

Seniorarbeidet
NDFs seniorpolitiske utvalg besøker
Trondheim tirsdag 23. september. De
delrar på pensjonisttreffet i døveforenin
gen og besøker Havsteinekra helse- og
velferdssenter. 16. - 19. oktober deltar
Svein Sundkvist og Sissel Gjøen på nor
disk eldremøte i Reykjavik.
Neste år blir det nordisk pensjonisttreff i
Danmark 10. - 16. august. Kanskje lurt
å krysse av i almanakken allerede nå!
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Gro Marie Mydland og Thomas Margido Johannessen deltok i sommer
på EUDYs leir og generalforsamling i Serbia som representanter for Nor
ges Døveforbunds Ungdom. I tillegg deltok Truls S. Yggeseth som ob
servatør. Gro Marie og Thomas deler her noen inntrykk fra samlingen.

16 døves TIDSSKRIFT

EUDY står for European Union of the Deaf
Youth, som oversatt til norsk blir Europeisk
union fot døve ungdommer. Serbia var vert
skap for arrangementet som samlet deltakere
fra 27 land i Europa, noe som er ny rekord.
Leiren har vært lærerik med mange forskjellige
forelesninger som tok opp temaer som er viktig
for døvemiljøet, for eksempel «deafhood», FN
og tegnspråk - og utdannelse for døve.

«Deafhood» er et begrep som handler om sam
hold og identitet mellom døve uansett hvor de
kommer fra, og hvordan døve identifiserer seg
med andre døve uansett bakgrunn og kultur.
Samtidig opplever ofte døve å bli diskriminert
bare fordi de er døve.
r temaet om FN og tegnspråk er det overordne
te målet å få hvert land i verden til å akseptere
sitt nasjonale tegnspråk som et offisielt språk.
Døve kal ha samme rettigheter i samfunnet
som hørende.
r forelesningene om utdannelse kom det tydelig
fram at det er stor forskjell på utdanningstil
budet og undervisningsformen døve får i de
ulike landene. Målet er at alle døve skal få
skoletilbud uansett hvor de bor i verden og for
å gjennomføre dette må de økonomiske godene
i verden fordeles mer rettferdig.
Leiren hadde mange aktiviteter, det var nesten
fullt program fra morgen til middag kl 19. Vi
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hadde forskjellige verksteder (workshop) knyt
tet til de tre hovedtemaene. Om kveldene var
det sosialt samvær.
Vi var også på sightseeing i Beograd. På grunn
av folkemordtiltalen mot tidligere president
Radovan Karadzic var det opptøyer i sentrum
og farlig å ferdes der, derfor fikk vi ikke sett så
mye av byen. Men vi var innom slottet, Utdan
ningsdepartementet, Serbias Døvesforbund,
den lokale døveforeningen og andre steder.
r Utdanningsdepartementet møtte vi en poli
tiker som ville kjempe for at døve i Serbia skal
få samme tilbud med hensyn til utdannelse
som det hørende får. EUDY skal prøve å få til
et samarbeid med henne, for å bruke hennes
kunnskap til beste for døve også i andre land.
Vi ble kjent med mange og det førte til lange
diskusjoner om ungdom, arbeidsliv, utdan
nelse, bruk av tolk og holdninger vi selv har og
blir møtt med andre av. Vi knyttet kontakter
som kan brukes i det fremtidige arbeidet til
Nørges Døveforbunds Ungdom.
Mer informasjon om EUDY leser du på www.
eudy.info
Neste EUDY-seminar og generalforsamling
blir i Nederland i 2009, mens den neste eu
ropeiske ungdomsleiren skal avholdes i Sveits
2010. Det skal også arrangeres EUDY barneleir
og juniorleir, mer informasjon om disse leirene
kommer senere.
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~h~.!.!.~u!.9ig jente fra Volda

Ane Serine Dimmen~ år og er elev ed Volda ungdomsskole. Hun spiller både fotball
og håndball på bygdas ag, det betyr trening nes en hve dag. I sommer deltok hun på
Voldas jenter 14 lag som kom helt til B-finalen i Danacup, en av verdens største fotball
turneringer - og der skåret Ane Serine også mål! Vi har pratet med Ane Serine fuli å få
vite litt mer om henne.
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- Jeg trener fotball 2 - 3 ganger i uken og
så spiller vi vanligvis en kamp hver uke,
forteller Ane.
- Hvordan var det å skåre mål i Dana
Cup?
- Dana Cup var skikkelig kjekt for vi
spilte kamper mot utenlandske lag.
Skåringen min var egentlig ment som et
innlegg foran mål, men ballen gikk over
målvakten og rett i kassen. Det var en
strålende opplevelse! Det eneste dumme
med Dana Cup var at jeg ikke traff andre
døve spillere.

Ane Serine forteller at lagvenninnene
er flinke til å ta hensyn til henne når de
prater sammen, noen kan også litt tegn
språk. Hun synes det går greit. Men tar
dommerne hensyn til at hun ikke hører,
lurer vi på?
- Når vi spiller kamper her hjemme
kjenner de fleste dommerne til at jeg er
døv, men jeg tror ikke de tar spesielle
hensyn til det. Dommerne i Dana Cup
så kanskje at vi pratet på tegnspråk, men
om de forsto at det var en døv spiller med
på laget vet jeg ikke.
- Hvorfor spiller du håndball også?

- Fordi jeg liker å spille med ball. Jeg
trener håndball to ganger i uken og da

har jeg med tolk.
- Hvorfor har du tolk på håndballtrenin
gen, men ikke på fotballtreningen?
- På fotballtreningene er pappa med som
trener, dessuten er Arve, hovedtreneren
vår, flink å gi tydelige beskjeder. På
håndballtreningene trenger jeg tolk fordi
treneren snakker fort og det er vanskelig
å oppfatte hva han sier.

Ane Serine har Cl og kan i mange sam
menhenger klare seg med den hørselen
hun har. Men hun hører ikke godt nok
når hun løper på banen og treneren og
medspillerne roper ut beskjeder. Derfor
trenger hun tolk i slike aktiviteter. Selv
om det ikke formelt er begrensinger på
antall timer man kan bruke tolk, er det i
praksis ikke så lett å få dekket sine tolke
behov for Ane Serine heller.
På fotball-laget spiller Ane Serine høyre
forsvarsspiller og av og til midtforsvar,
mens hun på håndballaget kan spille
ving på begge sider.

- Har du skåret mål i håndball også?
- Ja, mange, ler Ane Serine og synes visst
det var et dumt spørsmål. Det er vanli
gere å lage mål i håndball enn i fotball
forstår vi!

Hun kjenner til døvelandslaget i fotball
for kvinner og har veldig lyst til å spille
der når hun blir eldre, som hun selv sier:
- Det er morsomt å være sammen med
andre døve og jeg har aldri spilt fotball
på lag med andre døve.
- Har du spesielle favorittlag?
- Ja, mange - det er Barcelona, Liverpool,
Brasil, Brann og Aalesund Fotballklubb,
slutter den flotte jenta fra nynorskbygda
Volda.

Ungdomsseminar
Helgen 24.- 26. oktober er det ung
domsseminar i Trondheim. Norges
Døves Ungdomsforbund ønsker alle
ungdommer velkommen!
Tema for helgen er psykisk helse,
angst og depresjon i forbindelse med
å være døv og ung. Deltagere vil også
høre om Deafhood.
Deltakeravgiften for kurset er 400 kr
for medlemmer og 800 kr for ikke
medlemmer. Kursavgiften dekker
spennende kurs, reise, overnatting og
mat. Kurset er også en god anled
ning til å bli kjent med nye og å
treffe gamle venner.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Ledige skoleplasser på Al folkehøyskole!
Vi har fått mange flotte elever til skoleåret 2008-2009, men det er fremdeles plass til deg!
Ta kontakt snarest mulig.
Inspektør i folkehøyskolen:
Morten J. Lundahl
e-post: morten.j.Lundahl@aLfhs.no

ti ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kunst og håndverkskurs
Vår populære kunst- og håndverksuke blir fra 16. - 21. november 2008.
Hold av denne uken.
Annonse kommer i Døves tidsskrift i oktober.
Det er vanligvis stor pågang for å være med på kurset.
Meld deg på så fort du kan, slik at du får plass.

ti ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Tegnspråkkurs
Kjenner du noen som har kontakt med døve og tunghørte gjennom arbeid, studier eller på fritid
og som du mener bør lære tegnspråk?

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

3. - 7. november 2008

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

Påmeldingsfrist: 6.oktober 2008
Påmelding sendes AL foLkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 At
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@aLfhs.no, Ut 3208 26 t2,sms 95019323
eller til sentraUlOrdet 32. 08 26 00, aaLfoLkehogskole@aUhs.no

•
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• ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Døve foreldre med hørende og/eller døve barn
Trinn 1: 23. - 28. november 2008.

Al folkehøyskole og kurssenter for døve starter et nytt kurs for døve foreldre
med hørende og/eller døve barn.

Emner på kurset er blant annet:
Barns personlighetsutvikling, barns språkutvikling, tospråklighet og tokulturell oppvekst stimuleringsakti
viteter ute og inne, samarbeid mellom hjem og barnehage/skole, leksearbeid, samspill og kommunikasjon,
offentlige tjenester og tilbud til barn og unge, døve foreldres rettigheter m.m.

All undervisning og gruppediskusjoner foregår på tegnspråk.

Kurset dekkes av NAV. Søknadsskjema finner du på nav.no > skjemaer> 10-07.18.
Dokumentert tapt arbeidsinntekt vil bli dekket.
For mer informasjon om kurset: Kontakt Nora Edw. Mosand, nora.edw.mosand@aLfhs.no

Påmelding sendes Al folkehøyskole og kurssenter for døve v/Sissel Thon, 3570 AL
e-post: sissel.thon@al.fhs.no
eller til sentralbordet 32 08 26 00, aaLfolkehogskole@aLfhs.no

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Til voksne døve: Har du noen i familien som
ønsker å lære tegnspråk?
Kurs for familiemedlemmer til voksne døve/tunghørte personer.

Grunnkurs: 23. - 28. november 2008
Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns oppvekst med to språk og to kulturer, familieliv
og kommunikasjon. Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, med i alt 7 uker fordelt
over flere år.

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

Påmeldingsfrist: 23. oktober 2008

Påmelding 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 32 08 26 00, aaLfolkehogskole@aLfhs.no

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE



Alt er mulig!
helge.herland@doveforbundet.no

Hun kommer syklende mot meg, smiler og prater på lang avstand. «Du kan skjønne at vi ikke
kan sitte på den harry kafeen der! ». Så får jeg klemmene, det er tre klemmer fra skuespillere og
jeg har ingenting imot det. «Jeg skal finne en skikkelig kul kafe, kan vi ikke heller ta intervjuet
der?» Med øyne som stråler, levende kroppsspråk, ivrige tegn og dette hjertelige smilet. Det er
klart vi kan bli med henne hvor som helst.

Så sitter vi på en av inn kafeene i Oslo
sentrum. En slik som har kaffe i alle vari
anter, til og med svart kaffe til en harry
type som meg. Ipek Dedeoglu Mehlum
har ordnet opp med det vi trenger i kopp
og på fat, hun prater med damen bak dis
ken på det som vel må kalles totalkom
munikasjon. Kroppsspråk, tegnspråk og
talespråk i skjønn forening og sannelig
min hatt, damen bak disken svarer med
enkle geberder og tydelig tale og så ler
begge to så hjertelig over hvor lett det er
å forstå hverandre, mens alle på kafeen
ikke vet hvordan de skal reagere.
- Her i landet skal det helst være en
meters avstand mellom folk, vi sitter på
hvert vårt sete på t-banen, vi hilser ikke
på hverandre, vi tør ikke gi hverandre et
oppmuntrende smil. Nordmenn sitter
med alle sine gode følelser inne i seg,
hvorfor ikke få det ut. Jeg satt på denne
kafeen en dag da plutselig statsministe
ren med følge spaserte forbi. Jeg sendte
ham en hilsen og et smil.

Nå demonstrerer Ipek hvordan hun
gjorde tegnet for «hjerte» og med begge
hender kastet det bort mot Jens Stol
tenberg, så grasiøst som bare Ipek kan
gjøre det. Statsministeren kvitterte med å
komme bort å gi henne en god klem!

Oppvokst i Tyrkia
- Jeg er født i Tyrkia, som døv; og bodde
der til jeg var 14 år. På døveskolen i
Istanbul var det 600 døve elever. Vi var
35 i min klasse. Orden og disiplin var
viktig, vi hadde stor respekt for lærerne
som underviste etter talemetoden, sup
plert med naturlige tegn og gester.
- Mamma og pappa var også døve. De
ble tidlig skilt. Mamma møtte senere en
ny mann, også han tyrker, men bosatt i
Stavanger. Han overtalte mamma til å
prøve lykken i Norge, men familien ville
at jeg skulle få en tyrkisk oppvekst. Så fra
jeg var 8 til 14 år bodde jeg hos verdens
snilleste besteforeldre, som jeg ble sterkt
knyttet til.

Mamma til Ipek er som mange vet Bil
lur Taskoparan, og stefaren er Fiktet
Taskoparan - begge to ressurspersoner i
døvemiljøet i Stavanger.

- Jeg tok Fikret fort til meg som en ekstra
pappa. Han har gitt meg omsorg, kunn
skap og ikke minst humor. Jeg lærte vit
ser av ham! Mamma har jeg alltid hatt et
nært forhold til. Hun har vært et forbilde
for meg når det gjelder tegnspråkpoesi,
teater og i sitt engasjement for døvekul
turen. Vi har kontakt nesten hver dag på
mobiltelefonen, den har billedskjerm så
vi kan tegne til hverandre.

- Fra oppveksten i Tyrkia husker jeg godt
hvordan bestemor samlet bare kvinner
rundt kortbordet hjemme, de spilte om
penger, men ikke store penger altså. Det
viktigste var at hver gang ble det servert
kaker. Duften av nybakte kaker, tyrkisk
te, kaffe og krydder - jeg kan fremdeles
fremkalle det her jeg sitter.
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Jpek på fånget til mamma, med bestemor og tante ved siden av.

- Jeg kom fra en velstående familie. Fra
2 års alderen og helt opp til jeg var Il år
fikk jeg privat taleundervisning hjemme.
Jeg kan derfor gjøre meg forstått på
talespråk, men føler meg tryggest når jeg
snakker tyrkisk - men kaster meg ut i det
på norsk også.

Det er et fyrverkeri aven kvinne vi deler
bord med. Mine forberedte spørsmål til
henne blir liggende, for der hun er ferdig
med å fortelle en historie, begynner hun
straks på den neste. Men hun passer høf
lig på at jeg får delta i samtalen, hun kan
virkelig kunsten å konversere.

- Nei, jeg var ikke spesielt opptatt av tea
ter som liten, det viktigste for meg var å
få spille fotball med guttene. Jeg var den
eneste jenten blant bare gutter som spilte
fotball, så jeg var en tøffing. Jeg var flink
på skolen, dessverre så flink at når skolen
fikk besøk utenfra ble jeg alltid hentet
for at jeg skulle lese opp en fortelling
eller et dikt slik at skolen kunne sole seg i
glansen over hvor dyktige talepedagoger
de var. Huff, men slik var det den gang!

Bestemoren døde da Ipek var 12 år gam
mel. Det gikk veldig sterkt inn på henne.
Hun forteller historien så detaljert og
levende at jeg nesten blir rørt. Noen år
etterpå merket bestefaren at helsen skran
tet, så 14 år gammel ble familien enige
om at det beste for jenta var om hun flyt
tet til mammaen og stefaren i Stavanger.
Bestefaren sa:

- Du skal til Stavanger?
- Nei, jeg vil bo sammen med deg.
- Jeg er for gammel, jeg kan ikke gi
deg mer nå. Det beste for deg er å bo
sammen med mamma.
- Nei, jeg vil ikke, jeg vil bo sammen
med deg for alltid!

- Det ble til at jeg flyttet. Et halvt år
senere døde bestefar.

Kulturkollisjon i Stavanger
- Jeg kom fra en kjempestor døveskole
med skoleuniform, disiplin og orden til
Kristianlyst skole i Stavanger, der vi bare
var 3 elever i klassen - og der elevene
stort sett kunne gjøre som de ville for
elever og lærere var kamerater. Det var
et sjokk. Det var også klimaet i Norge,

Portrettet

det var så kaldt - og hvor var sola blitt av.
Har de ikke sol i Norge, undret jeg den
første tiden.

Men Ipek tilpasset seg fort. Norsk tegn
språk lærte hun på rekordfart, og støttet
av mamma og stefar lærte hun også norsk
etter hvert.

- Jeg husker jeg var veldig stolt da jeg var
alene hjemme og teksttelefonen ringte.
Jeg svarte:
- Ipek her *
- Hei Hanne her, er mamma hjemme? *
- Nei, arbeide *

- Den første samtalen med dagens for
bundsleder Hanne B. Kvitvær sitter som
spikret i hukommelsen, ler Ipek.

Senere ble det Kongstein videregående
skole på linjen for handel og kontor, fordi
det var slik utdanning døve jenter burde
ta. 18 år gammel ble hun sendt tilbake til
Tyrkia til hørende klasse uten tolk. Pla
nen var at familien skulle flytte tilbake til
Tyrkia, men det ble det ikke noe av.
- Etter årene i Norge og uten mine
besteforeldre mente jeg at jeg ikke hadde
noe mer i Tyrkia å gjøre. Etter ett år fikk
jeg derfor komme tilbake til Stavanger
der jeg tok siste året på Lundehaugen
videregående skole.

I Stavanger var hun blitt beste venninne
med Merethe Garberg. Begge to ivrige

svømmere på fritiden, og begge to deltok
i Deaflympics i Bulgaria i 1993. En
korsbåndskade i kneet satte en stopper
for videre svømmekarriere. Senere ble
det også to år på Gallaudet universitet i
Washington.

- Årene på Gallaudet var en voldsom
opplevelse. Tenk deg 2.500 døve studen
ter fra hele verden. Jeg badet i tegnspråk
og fikk styrket identiteten min. Jeg innså
at jeg som døv hadde alle muligheter
i fremtiden. På Gallaudet kom jeg på
fritiden med i teatergruppen og selvsagt
spilte jeg fotball. Jeg fikk rødt kort i en
kamp. En motspiller var hele tiden hardt
borti meg, en skikkelig bølle og til slutt
sprakk jeg og viste både henne og dom
meren den fingeren du ikke har lov til å
vise på fotballbanen. Det var første gang
i historien at en kvinnelig spiller fikk
rødt kort.

Ipek demonstrerer og gjestene på kafeen
lar kaffe være kaffe og følger fascinert
med. Jo da, Ipek har temperament, men
det går fort over.

Det begynte med
Døves Kulturdager
- I Stavanger ble jeg tidlig med i døvefo
reningens amatørteatergruppe som spilte
ved Døves Kulturdager. Så bare ballet
det på seg. Jeg tok to års utdanning som
skuespiller ved den private Nordisk Black
Teaterskole i Oslo.
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- Det er viktig med formell utdanning
som skuespiller, ingen må tro at de kan
bli en god skuespiller bare fordi de er
døve. Det er et fag som må læres, på
samme måte som andre fag. Det å kunne
gå inn i ulike roller og få fram karakterer
og nyanser er svært krevende.

- Vi er fantastisk heldige som har vårt
eget tegnspråkteater i Norge. Få land har
det. Teater Manu var en drøm som gikk
i oppfyllelse. For meg har det vært helt
avgjørende for utviklingen som skuespil
ler. Jeg har samarbeidet med så mange
dyktige fagpersoner. Teater er teamarbeid
og de som jobber bak scenen fortjener
like mye ros som vi som spiller på scenen.

Ipek har vokst til en skuespiller av
internasjonalt format. Hun har denne
magiske utstrålingen som kjennetegner
de beste på scenen. De siste årene har
hun også spilt i forestillinger utenfor
Teater Manu.
- Reglene for norske teatre er slik at de
ikke har lov å ansette skuespillere fast,
vi må gå på engasjement fra forestilling
til forestilling. Det er lett for hørende
skuespillere for de kan hoppe fra det ene
teateret til det andre, det er mye verre for
oss døve skuespillere. Jeg vet at teatersjef
Mira Zuckermann har kjempet for å få
en dispensasjonsordning for oss, men
Kulturdepartementet vil ikke være med
på der.

- Jeg spilte tidlig i år med Haugesund
teater. Der var en stor opplevelse der to
hørende skuespillere spilte sammen med
meg og en blind skuespiller. Alle brukte
tegnspråk eller tegn til rale, selv den
blinde skuespilleren. Det var en barne
forestilling og vi oppnådde en utrolig
respons hos det unge publikummer.

- 31. oktober har jeg premiere på forestil
lingen «Gul Måne» som er et samarbeids
prosjekt mellom Riksteateret, Det Apne
Teater og Nordisk Black Teater. Det er et
ungdomsstykke og vi er fire skuespillere,
jeg gleder meg veldig. Akkurat nå er jeg
knyttet til Teater Manu som instruk-
tør for teaterverkstedet for ungdom to
ganger i uken.

Ipek forteller at hennes drømmerolle
er å få spille Jeannne d Arc som levde i

Portrettet

Frankrike på 1400 taller. Hun kjempet
heroisk i krigen mot engelskmennene og
hennes innsats bidro sterkt til å skape
den franske nasjonalfølelsen. På samme
måte argumenterer Ipek for at døve må
stå fram og vise hva vi kan, døve har
kunnskaper og talent som samfunnet
trenger, mener hun.

Like forelsket fremdeles
- Jeg ble sammen med Con i 1997, vi gif
tet oss to år senere, 04.09.1999, forteller
Ipek og viser oss en tatovering av datoen
på foten.

- Con har også tatovert denne lykkeda
gen vår, vi er like forelsket fremdeles. Vi
har så mye felles, så mye å prate om. Det
er bare når jeg vil ut på handletur at det
er lurt å parkere Con et annet sted, ler
Ipek.

- Con har to voksne barn på 21 og 19 år
som jeg er gode venner med.

Mye på farten? Ja, de fleste har vel fulgt
Ipek og Con sine reportasjer på web-tv
under navnet Zoom. Det er utrolig hva
de klarer å produsere av kvalitetspro
grammer på fritiden og fra alle verdens
kanter.

- Tyst Teater i Sverige har de siste årene
gitt meg oppgaver med å lede teaterverk
steder i Uganda og India. Det er fantas
tisk å se den energien og entusiasmen
døve skuespillere i u-land viser når de
jobber med teater. Det betyr utrolig mye
for dem at de får vise seg fram, at de får
vise at de kan noe, at de er noe. Det løf
ter hele døvegruppen i landene, tenk det
sitter mange hørende publikummere og
applauderer for det døve viser på scenen.
Det er stort! (www.zoom.coip.no)

- Reiser rundt om i verden har lært meg
at vi nordmenn må lære å sette større pris
på de godene vi har. Vi bør bli snillere
og høfligere med hverandre - og vi må
tørre å stå nærmere hverandre i dobbel
betydning. Vi trenger ikke janteloven i
døvemiljøet, vi trenger oppmuntring og
evnen til å se mulighetene - alt er mulig,
slutter Ipek og kaster seg på sykkelen
igjen. For om 20 minutter skal hun un
dervise tolkestudentene på Universitetet i
Oslo i hvordan man kommuniserer bedre
med tegnspråk, kroppsspråk og hele seg.

Det kan Ipek, bare spør kafegjestene i
Grensen, som forbløffet har vært vitne til
flere timers oppvisning i utstråling, glede
og engasjement.

Fakta
Ipek Dedeoglu Mehium, 34 år.
Frilansskuespiller, Oslo.
Gifrmed Con.
5 raske
Huor går drømmeferien?
Areise jorden rundt i flere år sammen
med Con.
Hva ser du helstpå TV?
Dokumentar- og reiseprogram.
Hva spiser du helst?
Sushi.
Hva gjør deg irritert?
Urettferdighet.
Hvilke teaterforestilling husker du best?
A, den var for vanskelig, det er så
mange.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død
MARTA BJØRNSEN, Bergen, døde 26.
augusr. Hun var født 11. april 1922.

Runde år
85 år
INGRID LARSEN, Tennevoll, blir 85
år 6. oktober.

80 år
KARI DAMMEN, Oslo, blir 80 år 9.
oktober.

75 år
KRISTIN SØRENSEN, Aremark, blir
75 åt 29. september.

MARGARETH EKRANN, Drammen,
blir 75 år 8. oktober.

70 år
ASE REIDUN HANSEN, Sauda, blir
70 år 18. september.

BJØRG LANGELAND, Sande, blir 70
år 30. september.

BJØRN NILSEN, Oslo, blir 70 år 2.
oktober.

JARLE LID, Oslo, blir 70 år 8. oktober.

JOHANNES STENSETH, Oslo, blir 70
år 8. oktober.

HARRY JEGERSEN, Stjørdal, blir 70 år
17. oktober.

60 år
LEIF LARSEN, Klokkarstua, blir 60 år
5. oktober.

HARRIET LANGE, Alesund, blir 60 år
16. oktober.

50 år
TOVE BERG-OLSEN, Stavanger, blir
50 år 17. september.

TORUN MARIE HANSEN, myre, blir
50 år 6. oktober.

40 år
GUNN KRISTIN SELSTAD, Bergen,
feirer 40 år 6. oktober.

NICHOLAS HURTLEY
THORDARSON
ble født Il. august på Kvinneklinikken
i Bergen, 4300 gram og 54 cm lang.
Anthony fikk en lillebror og mamma og
pappa fikk en skjønn liten gutt!
Vivi Hurtley og Finn Arild Thordarson.

Cora Peterson
Cora kom fortere enn lynet 16. juli i
Oslo - og Filippa er stolt storesøster
Kate og Paal Richard Peterson.
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Stress-mestring og omstillingsprosesser hos

D BL DE
Skandinavisk nettverk om ervervet døvblindhet inviterte til seminar på Dronninglund på Jyl
land for å sette fart i utviklingsarbeidet innenfor området ervervet døvblindhet. Seminaret var
kommet i stand i erkjennelse av at voksenfeltet står svakere teoretisk og systematisk enn døv
blindfødtefeltet. Hvor befinner vi oss i forståelsen av døvblindes mestringsprosess, hvilke fak
torer fremmer en god prosess og hvordan kan vi hjelpe folk til å komme videre? Feltet trenger
en teoretisk referanseramme, noe som mangler i dag. Fagfeltene består ofte av små modeller
med uklar sammenheng til andre deler av feltet.

Monica Steam, som selv er døvblind,
fortalte om sin egen mestringsprosess,
de hindrene hun har møtt og møter - og
hvordan hun overkommer disse hin
drene. Hun føler at hun identitetsmessig
hører til gruppen døvblinde, og i blant er
hun også faktisk litt stolt over det.

...Menneskets
"stressystem er litviklet
på savannen for 2
millioner år siden...

Tove Gen Larsen og Bo Skarum fra
Senter for Døve i Danmark drøftet
døvblindes livssituasjon i et kronisk
stressperspektiv. Menneskets stressystem
er utviklet på savannen for 2 millioner
år siden, men fungerer i dag i et helt
annet livsmiljø. Kronisk stress medfører
en rekke negative konsekvenser. Stress-

Av psykolog Halvor Nordeng,
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk
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hormonet kortisol utskilles. Et område
i hjernen som er nødvendig for hukom
melse kan bli svekket. Områder som
regulerer følelser forandres. Det skjer en
trusselsensitivisering og immunsyste
met svekkes. Men kroppen har også et
antistress-system. Dette styrkes ved sosial
støtte, noe som igjen fremmer mestrings
prosessen. Opplevelse av egen mestring
fører igjen til reduksjon av alarmreaksjon
og trusselberedskap.

Moderne helsepsykologi og positiv psy
kologi forsøker å finne de faktorer som
fører til mestring og god helse. Dette er
håp som hjelper oss til å se muligheter
av noe bedre, stolthet over å ha fått til
vanskelige oppgaver, en følelse av sam
menheng i livet og mening.

Det ble i diskusjon påpekt hvor viktig
det er for nye døvblinde å møte døvblin
de som har gått foran. Hos oss i Norge er
det da naturlig å tenke på Anna Leive
stad og Reinholt Robertsen. Det ble pekt
på at kommunikasjonsproblemet er stort
innen gruppen døvblinde. Mange er ikke
noen egentlige deltaker i egen gruppe av
denne grunnen. Denne lille gruppen har
så mange ulike kommunikasjonsformer!
Noen samtaler best med tolken, som
av og til kalles «min beste venn» - og
profesjonelle. Døvblinde blir ofte tvunget
til språkskifte, de må kommunisere på
en annen måte enn før, enten de vil eller
ikke.
Mange opplever å gå fra selvstendighet
til avhengighet. Man taper muligheten
til spontanitet, alt må planlegges. En
opplevelse av uforutsigbarhet gir økt sår
barhet. Den sosiale støtten fra familie og
annet nettverk avtar ofte. Den døvblinde
kan oppleve hendelser som trigger en
stressreaksjon, for eksempel flytting til en
ny leilighet, hvor man ikke kjenner seg
igjen. Døvblinde kan oppleve fragmente
ring, det vil si at en mister sammenheng
og mening. Mange opplever energiman
gel, fordi de strever så sterkt med å klare
dagliglivets oppgaver. Noen savner roller
som eldre ofte får, for eksempel det å
passe barn.

Foreningen Sveriges døvblinde har nylig
fått foretatt en levekårsundersøkelse.
Den finnes på www.handu.se Minner
også om at Foreningen Norges døvblinde

sammen med psykologen Karl Jakobsen
gjorde en levekårsundersøkelse i slutten
av 1980-årene, som viste høy forekomst
av helseproblemer og stressreaksjoner
blant norske døvblinde.

Halvor Nordeng fremhevet at voksen
feltet er kommet kortere når det gjelder
teori enn barnefeltet. Vi mangler en
teoretisk referanseramme og et helhetlig
syn på døvblinde og mestring. Denne
fragmenteringen henger dels sammen
med at vi har bidrag fra ulike fagområ
der, sosialt arbeid, medisin, pedagogikk,
psykologi og annet. Disse fagområdene
er i seg selv oppdelte. Det er mulig at
den nye helsepsykologien og den positive
psykologien kan gi oss en ramme som
gjør at vi kan komme videre i forståelsen
av døvblinde og mestring.
Dette med manglende teori og referan
seramme gjelder også andre kroniske
tilstander. Hvis du googler vil du finne
en rekke sykdommer og tilstander som
er beskrevet gjennom enkeltkasus eller
ut i fra en liten modell. Det gjelder for
eksempel Huntington, kreft, tretthets
syndrom og muskelsykdommer.

Mestringspsykologien er som en sa, «en
landhandel med litt av hvert». Det er
rimelig å tro at døvblinde vil bruke de
samme mestringsstrategier som andre,
når de står overfor nye og vanskelige
utfordringer. Fra læringsteori skildrer
man mellom tilnærmende og unngående
mestring. Dette kan vi se i forbindelse
med å oppsøke hjelpeapparatet for å få en
diagnose eller la det være. Det er ubeha
gelig å ikke vite, men det er også ubeha
gelig å oppsøke en øyeavdeling å få vite
at man har retinitis pigmentosa. Fagfolk
må ha forståelse for denne vaklingen eller
ambivalensen i personens adferd. Med
forsiktighet kan man hjelpe personen i
denne vanskelige diagnosefasen.

Etter at diagnosen er stilt, må man
regne med en følelsesreaksjon. Da er det

...ubehagelig å opp
søke en øyeavdeling
å få vite at man har. .. .
retlnitls pigmentosa...

viktig at relevante fagfolk er til stede og
kan hjelpe i en kritisk situasjon. Disse
følelsesmessige reaksjonene kan kalles
emosjonell mestring. Det er helt natur
lig at det kommer en sterk emosjonell
reaksjon når man får en slik truende
diagnose. Reaksjonene må forstås som
naturlige og normale. I den forbindelse er
det også viktig at fagfolk er klar over at
den døvblindes såkalte aktivering vil øke.
Aktivering er et faguttrykk for grad av
våkenhet eller opphisselse. Den aktive
ringen er regulert av et område i hjerne
stammen. Aktiveringen går fra søvnighet
opp mot våkenhet og høy oppmerksom
het, og over mot opplevelse av angst, kaos
og usystematisk adferd. Det er viktig at
fagfolk forsøker å forstå hvilken grad av
aktivering den døvblinde er i, og man
kan også hjelpe personen til å komme til
et hensiktsmessig aktiveringsnivå. For
eksempel kan en spise litt sammen eller
gå en tur før man begynner å diskutere
mestring og rehabilitering.
Disses følelsesmessige reaksjonene kan
være vanskelige for både den døvblinde
og for familie og profesjonelle. Jeg tror
likevel ikke man kan hoppe over en
periode med kaos, angst og fortvilelse
før man igjen havner i roligere farvann.
Disse følelsesmessige reaksjonene må ses
på som en del av reparasjonsprosessen.
Den døvblinde trenger først følelsesstøtte
og så rehabilitering og støtte til mestring.

Når de voldsomste emosjonelle reaksjo
nene avtar, er den døvblinde klar for det
man kaller instrumentell mestring. Per
sonen vil se seg rundr etter informasjon
om sin tilstand, og foreta valg - og etter
hvert oppsøke eller ta i mot rehabilite
ringstilbud som nye kommunikasjons
former, forflytningsteknikk osv. God
mestring regner man med er avhengig
av relevant informasjon og kunnskap.
Personen bør oppleve kontroll gjennom
å ha innflytelse på avgjørelser. Ordnet
økonomi er selvfølgelig en fordel. En god
sosionom kan gjøre underverker! Infor
masjonen som gis bør være sammenheng
ende og ikke motstridende. Hjelpeappa
ratet må samarbeide. Det er viktig med
kontakt som er stabil i forhold til fagfolk.
Sosialt nettverk kan gi sosial støtte. Mø
tet likesinnede og de som har gått foran
kan gi håp. Etter hvert kan en oppleve en
ny sosial tilhørighet og identitet.
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Ny president i Den Europeiske Døvblindeunionen

Geir Jensen ble i sommer valgt til ny president i Den Europeiske Døv
blindeunionen. Han har i mange år ledet Foreningen Norges Døv
blinde. Han har tidligere sittet i styre for Norges Døveforbund. Geir
Jensen er utdannet jurist.

Vi tar også med at han begynte sin karriere som elev ved Trondheim
offentlige skole for døve, og kunne i fjor feire 50 års jUbileum som
konfirmant sammen med sine klassekamerater fra 1949 til 1957.

Den fjerde konferansen for

Deaf Academics i Dublin

Joe Murray, Hilde Haualand og Odd-Inge Schroder.

o.i.schroder@isp.uio.no

Hilde og Odd-Inge hadde en forelesning
om Fritz Moen-saken - et dobbeltjustis
mord mot en døv. Kan det skje igjen, og
hvordan kan vi forhindre at slikt skjer?
Det gjorde inntrykk på publikum å høte
om vanskjebnen til Fritz.

Det var mange forelesninger med ulike
temaer om genmanipulering, om wikipe
dia for døve, så det er vanskelig å nevne
alle temaer. Men sentralt var om hvordan
oppnå sosial rettferdighet for døve men
nesker.

Noen forelesninger sitter godt i hukom
melsen efterpå. "A være en alliert for
døve. Dialog, konflikt, samarbeid» var
tittelen på en forelesning av Laurene
Simms - professor i pedagogikk ved Gal
laudet Universitet. Hun var døv, kvinne
og svart med en levende og fantastisk
form for International Sign.

Over 70 døve var samlet til denne fjerde
konferansen for døve akademikere. Det
er en lukket konferanse, og betingelsen
for å kunne delta er at man er ansatt ved
universiteter eller er forskere som deltar
i ulike prosjekter, for eksempel er i ferd
med å avslutte MA-oppgave. Konferanse
språket var International Sign og engelsk
skriftspråk. Fra Norge deltok fire: Joe
Murray, Hilde Haualand, Bogumila og
Odd-Inge Schroder.

Apningsforelesningen var av Joe Mur
ray om FNs konvensjon om rettighet
for mennesker med funksjonshemming,
der tegnspråk som nødvendig kommu
nikasjon er nevnt 7 ganger. Joe har tatt
doktorgrad like før jul ved Iowa universi
tet. Gratulerer. Til høsten begynner han
som førsteamanuensis (associate profes
sor) ved Gallaudet. Gratulerer igjen. Det
betyr at han med sin familie flytter fra Al
til Washington.

Carmel Grehan fra Irland foreleste om
kjønnsbestemt tegnspråk: døve gutter og
jenter hadde hver sine skoler med det re
sultat at det ble to forskjellige tegnspråk.
Døve kvinner underordnet seg mennenes
tegnspråk, men former lever videre når
døve kvinner prater sammen.

5th International Conferenee for Deaf
Academics and Researchers vil finne sted
i Brasil i 2010.
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WFD-seminar i Helsingfors

Eldreveilednings
prosjektet i DK slutter
Danske Døves Landsforbund har i flere
år hatt et prosjekt med eldreveiledere
for døve. Prosjektet har vært dekket av
statlige midler og NDF har synes så godt
om prosjektet at de har prøvd å få til noe
tilsvarende her hjemme, foreløpig uten å
få de pengene som kreves for tiltaket.

Nå går prosjektet i Danmark inn i siste
halvår, hvis det skal videreføres må de
lokale kommunene finansiere en videre
føring. Eldre døve i Storkøbenhavn og
Aalborg er sikret en videreføring, men
for døve som bor i andre kommuner
er situasjonen fortsatt uviss. Center for
Døve og Danske Døves Landsforbund
vil kontakte alle kommunene i håp om at
eldreveiledningen kan fortsette.
Kilde: www.deaf.dk

Toralf Ringsø og Maria Pilar Ambro
deltok for NDF på et WFD (Verdens
forbundet for døve) seminar i Helsing
fors 20. - 22. august. Seminarets tema
var bistandsarbeid i u-land, hvordan
kan WFD arbeide for å bedre forhol
dene for døve i den fattige delen av
verden. Så mange som 90 prosent av
verdens døve har ikke fått mulighet til
skolegang, de nasjonale tegnspråkene
blir undertrykket i mange land - og
konsekvensen er at døve ikke blir kjent
med sine egne rettigheter i landet.
Sveriges Dovas Riksforbund har gjen-

Har du lest boka
Grenseløs Verden?
Jon Martin Brauti, som er lærer ved Ål
folkehøyskole og kurssenter for døve, har
sammen med tre døve reisevenner skrevet
boka Grenseløs Verden. Fra den døve
svenske forfatteren Ulla-Bell Thorin får
boka rosende omtale, som vi med glede
deler med leserne:

«Da jeg leste Jon Martin Brautis innled
ning til boka Grenseløs Verden så synes
jeg den var kjempebra. Jeg tok direkte
til meg det han skriver om forskjel-
len mellom døve og tunghørte og hvor
viktig tegnspråk er for døve. Vi må alltid
understreke at døve trenger og har rett til
tegnspråk. Jeg vil at også andre skal lese
Brautis bok.»

Har du lest den?

nomført 20 bistandsprosjekter i Afrika,
Asia, Sør-Amerika og Russland. Døve
forbunder i Finland har gjennomført
enda flere prosjekter, og også Danske
Døves Landsforbund har vært aktive
bistandsarbeidere.
Det er gledelig at NDF følger etter
med prosjekter i Palestina og Madagas
kar, neste år kanskje også i Tanzania.
Dessuten driver flere private organisa
sjoner i Norge bistandsarbeid for døve,
blant annet Signo som har prosjekt
i Kina, DeafAid i Kenya og Troms
Døves Fylkeslag i Murmansk.

KC satser på babytegn
Senter for tegnspråk og tegnstøttet kom
munikasjon (KC) i København har utgitt
en DVD i samarbeid med MangoBaby
som viser babytegn. Målgruppen er
hørende foreldre og hørende barn. Det
blir stadig mer populært å bruke tegn
som støtte for språkutviklingen også for
hørende barn. I tillegg til salg av DVD
tilbyr KC kurs i babytegn både i Køben
havn og Århus.
Kilde: www.deaf.dk

Vastanvik folkehøyskole
for asylsøkere
I en statlig svensk utredning foreslås det
at Vastanvik folkehøyskole i Leksand
skal fungere som mottaksted for døve
asylsøkere. På den måten er en sikret at
døve som kommer til Sverige straks får
kontakt med et miljø der de forstår og
blir forstått. Samtidig kan de komme i
gang med utdanning og legge planer for
fremtiden.
Kilde: www.sdrf.se

7000 demonstrerte
i Tyskland
7000 døve demonstrerte lørdag 23.
august i Køln, Tyskland, mot det stat
lige tv-selskapet fordi de tekster så få
ryskspråklige programmer. TV-selskapet
har uttalt at det vil ta mange år før døve
kan forvente at alle tv-programmer blir
tekstet. Dette får døve tyskere til å se
rødt og i kjempedemonstrasjonen fikk
de tydelig fortalt hva de mener om å bli
diskriminert foran tv-apparatene.
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Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken»,
men vi ønsker korte innlegg, ikke over
350 ord - og vi tar ikke inn innlegg som
er sendt anonymt. Redaktøren forbehol
der seg også retten til å forkorte innlegg.

Hvem har ansvar for
døveidretten?
Av Jannicke B. Kvitvær, en trofast tilskuer i døveidretten

Som ivrige deafnet-Iesere sikkert har fått med seg har det i sommer vært mye diskusjon
angående kvinnefotballen og dets deltakelse i DeaBympics. Men her skal jeg ikke diskutere
kvinnelandslaget.

Det et noe annet som har fanget min
oppmerksomhet, nemlig spørsmålet «vil
døveidretten overleve?». Ja, døveidret
ten vil overleve. Den har jo greid seg til
2008, og selv om de fleste idrettsgrenene
har blitt borte de siste årene så skal nok
døveidretten greie seg videre. Vi har
mange idrettsengasjerte døve i Norge,
både i den yngre og i den eldre genera
sjonen. Det blir sikkert den yngre delen
som må ta ansvaret for døveidretten, det
blir min generasjon som får dette ansva
ret lagt på skuldrene.
Spørsmålet mitt er hvor lenge vi skal
vente før noen tar tak i denne saken?
Skal vi virkelig vente helt til døveidretten
er nær ved å gå dukken og drømme om
at det plutselig kommer en helt og redder
den? Eller skal vi, både den yngre og den
eldre generasjonen, gjøre noe med det nå?

Min mor var aktiv utøver innen alpint og
min far var friidrettsutøver, begge deltok
i Deaflympics. Dette var i 1970 - 1980
årene. Den gang hadde vi norske utøvere
representert i både vintersport og som
mersport internasjonalt. I vinterlekene
var det alpint, langrenn og skøyter. I dag
har vi så å si ingen aktivitet innenfor
vintersport, for som alle sportsglade døve
sikkert husker så var det ingen norske
utøvere under siste Deaflympics i Salt
Lake '07.

I sommerlekene hadde vi norske utøvere
i svømming, volleyball, badminton,
skyting, håndball og friidrett. I friidrett
hadde vi aktive i blant annet spyd, stav,
lengdehopp og tresteg - og i 100,200 og
400 meter sprint. 800- og 1500-meteren

og maraton. Fotball i herreklassen har
hatt sin eksistens hele tiden, men etter
Deaflympics i 1949 har ikke noe norsk
lag klart å kvalifisere seg. I dag har de
fleste grenene i sommeridrettene blitt
borte.
Vi kan se at utviklingen fra 1%0 - 1980
årene og frem til i dag har gått feil vei.
Hvem har ansvaret for dette?

H vern har egent
lig ansvaret for å
rekruttere og opp
muntre idrettsinte
resserte unge?

I dagens døvesport i Norge er det nesten
kun fotball det dreier seg om. Også
bowling er blitt stor, men jeg vil påminne
dere bowlingspillere om at dere har et an
svar for rekruttere flere yngre spillere!
Hvorfor skal vi bare fokusere på en
sportsgren om gangen, hvorfor kan vi
ikke ha det slikt som det var i 1970
- 1980 årene? Det er ikke plass til alle på
fotballandslaget så hvorfor skal vi tvinge
unge folk til å spille fotball for så å vrake
dem etterpå? Vi kaster bort mange po
tensielle idrettsutøvere på denne måten.
La «fotballfanatikere» spille så mye
fotball de vil, seriøs fotball selvfølgelig.
Men de andre som bare spiller fotball for
moro skyld, la disse få smake på forskjel
lige andre idretter, på den måten kan de
kanskje finne sin egen vei og kanskje bli
god i noe.

De fleste idrettsklubbene gjør ikke noe
annet enn å arrangere Døvemesterskap
i fotball, det er flott og den tradisjonen
skal vi sørge for å beholde. Men hva hvis
idrettsklubbene kunne prøve å få til noen
flere arrangementer i andre idretter enn
fotball? Jeg velger å legge litt av skylden
på de fleste som sitter i styre i idretts
klubbene rundt omkring, dere bare
prater og prater. Dere finner ikke på noe
nytt!
Jeg legger også skylden på gamle idretts
helter, det er dere som sitter med mest
erfaring. Dere kan bidra til at deres idrett
går videre til neste generasjonen! Foreldre
- enten det er hørende eller døve, har
også en del av skylden - hvorfor gir dere
ikke barna en sjanse til å prøve ut for
skjellige idretter? Dere må også hjelpe til
for at barneidretten skal gå sin gang. En
person kan ikke alltid gjøre alt alene, en
person kan ikke være trener og oppmann
for barneidretten i mange år. Hvor tror
dere da at barneidretten ender? Jo, rett
vest, altså den blir borte. Foreldre, still
opp og hjelp - det er faktisk deres barn
det gjelder.

Jeg sier ikke at dere skal gjøre noe. Og
dere som ikke vil gjøre noe skal slutte å
snakke om at døveidretten kommer til å
dø, for det har dere ingen rett til.
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Teater Manu
i døveforeningene!
Teater Manu har i
september besøk av to
franske skuespillere som
skal spilleklovneforestil
linger for voksne. De to

profesjonelle skuespil
lerne er Isabelle Voizeux
og Kheira Lamada og er
tilknyttet International
Visuel Theater i Paris.
Begge skuespillerne er
lette å oppfatte, de er
svært visuelle! Teater-
sjef Mira Zuckermann
garanterer frekk fransk
humor, det er altså ikke
en tradisjonell klovnefore
stilling for barn. Derfor er
aldersgrensen 13 år!
Etter forestillingen vil

Mira fortelle siste nytt fra teatret og om den tegnspråk
lige teaterhøsten. På kulturkafeene i Oslo oppfordrer
teatret hele tiden publik:urn. til å delta i diskusjon eller
komme med kommentarer til Teater Manus arbeid.
Det håpet teatersjefen publikum i døveforeningene
også vil være med på. Det er viktig med åpen debatt til
beste for teaterets fremtid.
Klovneforestillingen har navnet «Min beste venn» og
det er gratis inngang!
Forestillingene spilles:
Il. september AI folkehøyskole og kurssenter for døve,
12 september Vestfold Døveforening,
13. september Telemark Døveforening,
14. september Kristiansand Døveforening,
15. september Stavanger Døveforening,
16. september Bergen Døveforening,
18. september Møre og Romsdal Døvefotening,
19. september Trondheim Døveforening og
23. september Oslo Døveforening.
Alle forestillingene begynner kl 18.

Bestill taxi
på SMS
I stadig f1ete større byer kan man nå
bestille taxi gjennom SMS. Meldingen
man skriver er:
Taxi, gateadresse og gatenummer
- for eksempel: «Taxi Kalfarveien 79»
og når sval' kommet, bekrefter man
rilbake med «Taxi OK»

I Bergen sendes meldingene til nr.
07000. I Trondheim til nr. 07373.

Daglig leder i Oslo Døveforening
forteller at Norges Taxi i Oslo har hatt
ordningen, men droppet den fordi
det var få som brukte tjenesten. Oslo
Taxi jobber angivelig med å få til SMS
bestillinger.

I Stavanger begynner taxiene med
dette i november, vi kommer tilbake
med nummer.

Vi tar også i mot tips fra andre byer
som hat tilsvarende ordning. Vi
går mot høst og vinter og da er ofte
forskjellen på en vellykket kveld om
du får taxi hjem eller blir stående i
kulden og vente på morgenbussen!

Arbeidslivsseminar
Ungdom + arbeid = sant!
28 - 30. november 2008
Norges Døveforbund ved arbeidslivsutvalget arrangerer likemannsseminar
- arbeidsliv den 28. - 30. november i Lørenskog, utenfor Oslo.

Det årlige arbeidslivsseminaret er et tilbud til døve som ønsker å styrke sine
kunnskaper og posisjon innen arbeidslivet. I år har Norges Døveforbund valgt å
fokusere på unge døve som er på vei inn i yrkeslivet eller planlegger å gjøre det.

Noen av temaene som blir tatt opp:
Hva ser en arbeidsgiver ettet når de søker etter folk?
Hva bøt du gjøre når du søker jobb?
Jobbintervjuteknikker
Formelle og uformelle regler i arbeidslivet.

Seminarer gir godt innblikk og kunnskap i hva du bør gjøre og forberede deg
på når du skal søke etter en jobb. Jobbsøknad og jobbintervju er arbeidsgivernes
grunnlag for å velge ut hvem de ønsker å ansette. Målet med seminaret er å
styrke døves muligheter til å få seg en jobb!

Seminaravgift
Kr. 200 per deltaker. NDF dekker reise- og hotellutgifter.
Påmeldingsfrist: 15. oktober 2007.
Påmeldingen sendes til:
Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.
E-post bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Telefaks 2331 0650
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WWW.signa.III/CSS

t:t~ Conrad Svendsen
~!;'I Senter

Conrad Svendsen Senter er en diakonal virksomhet som gir bo- og omsorgstilbud i ulike
former, habiliterings- og rehabiliteringstilbud og dagtilbud.

Conrad Svendsen Senter eies av Stiftelsen Signo og retter seg mot voksne døve med
spesielle behov. Hovedmålet for virksomheten er at hver enkelt bruker skal oppleve
fellesskap, utvikling, mening og egenverdi. Sentralt i vårt arbeid står retten til eget språk.

Vi søker

Fagkonsulent turnus
Stillingen er tilknyttet Administrasjonsavdelingen og innehar bl.a følgende arbeidsoppgaver;
• Utarbeidelse av grunn- og hjelpeturnus for teamene og utredningsseksjonen
• Avviksregistrering, Notus turnussystem
• Spesialistkompetanse innen tariff og arbeidstidsspørsmål
• Internundervisning og brukerstøtte
• Kontaktperson mot systemleverandøren
• Tett samarbeid med boligene og lønnsfunksjonen

Ønskede kvalifikasjoner
• 3-årig høyskole innen merkantile-, helse- eller sosiale fag
• God kjennskap til turnusarbeid, tariffavtaler, arbeidstidsreglement og lovgivning
• Komfortabel med PC som arbeidsverktøy
• Ryddig og strukturert
• Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr
• Gode faglige utviklingsmuligheter
• Variert arbeidsmiljø med gode kolleger
• Gode ordninger innen kurs og videreutdanning
• Lønn etter kvalifikasjoner og god pensjonsordning.

Stillingen rapporterer til Controller.
Elektronisk søknadsskjema www.conradsvendsen.no

For nærmere informasjon kontakt controller Atle Sandbekken på telefon 23167355/92669571
eller avdelingssjef Pål Brinch på telefon 23167369/95135304.

Søknadsfrist: 15.09.08
Arbeidssted: administrasjonsavdelingen
Referansenummer: 338/2008
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Conrad Svendsen
Senter

Conrad Svendsen Senter er en diakonal virksomhet som gir bo- og
omsorgstilbud i ulike former, habiliterings- og rehabiliteringstilbud og dagtilbud.

Conrad Svendsen Senter eies av Stiftelsen Signo og retter seg mot voksne
døve med spesielle behov. Hovedmålet for virksomheten er at hver enkelt
bruker skal oppleve fellesskap, utvikling, mening og egenverdi. Sentralt i vårt
arbeid står retten til eget språk.

Vi søker

Fagkonsulent innen helse/journalsystemer
Stillingen er tilknyttet administrasjonsavdelingen og innehar bl.a følgende
arbeidsoppgaver;
• Drift av vårt post- og journalsystem CosDoc
• Brukerstøtte og kursing innen CosDoc
• Vedlikehold av systemet i samarbeid med de ulike avdelingene
• Kontakt med systemleverandøren
• Brukerstøtte innen kontorstøttesystemer.

Ønskede kvalifikasjoner
• 3-årig høyskole innen helse- og eller sosiale fag
• God kunnskap om helselovgivning og post larkiv
• God kjennskap til PC som arbeidsverktøy og Microsoft Office
• Ryddig og strukturert
• Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr
• Gode faglige utviklingsmuligheter
• Variert arbeidsmiljø med gode kolleger
• Gode ordninger innen kurs og videreutdanning
• Lønn etter kvalifikasjoner og god pensjonsordning.

Stillingen rapporterer til seksjonsleder IKT.

For nærmere informasjon kontakt Pål Brinch på telefon 23167369/95135304
eller Jørn Halvorsen på telefon 23167383/95939536.

Elektronisk søknad www.conradsvendsen.no

Søknadsfrist: 15.09.08
Arbeidssted: administrasjonsavdelingen
Referansenummer: 337/2008
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Uenighet i døveidretten!
Kvinnelandslaget i fotball ikke til Deaflympics

Edvard Rundaug er leder og Bjørn Røine nest
leder i Doveidrettsutvalget.

De som har fulgt med på deafnet i
sommer vet at døvelandslaget i fotball
for kvinner ikke er påmeldt til neste års
Deaflympics i Taiwan, fristen gikk ut
1. august. Til tross for stor skuffelse og
protester fra spillere, trenere og ledere
på kvinnelandslaget vedtok Døveidretts
utvalget at laget ikke er sportslig
kvalifisert for lekene. Utvalget mener at
laget har spilt for få landskamper til at
de kan få reise. Selv om grunnen til de få
kampene er at det ikke har vært penger
i kassen til å arrangere noen kamper.
Kvinnelaget har i stedet prioritert mes
terskap i innefotball (futsal) og kom i
vinterens mesterskap på en imponerende
fjerde plass. De tapte bronsekampen mot
England etter ekstraomganger.

Kvinnelaget og støtteapparatet rundt
laget var i full gang med å samle inn
penger til deltakelsen i Taiwan, slik laget
er vel vant til når de deltar i internasjo
nale mesterskap.

Det interessante med at fotballjentene
ikke får delta i Deaflympics er at denne

gangen er det ikke hørende idrettsledere
som stenger døren, det er døve idretts
ledere selv som setter foten ned.
I debatten på deafnet begrunnet lederen i
utvalget Edvard Rundhaug saken med et
langt innlegg, vi siterer bare kjernen i det
saken gjelder:

«Er det ikke normalt at en skal sette et
krav med kriterier for at en kan delta i
Deaflympics?
Definisjonen av toppidrett for døve
skal opprettholdes med visse krav og
skal også sees i forhold til internasjo
nale døveidrettsresultater. Vi var også
enige om at vi ikke ønsker å drive en
<Æ-idrett» og ta egenbetaling for å
delta i et slikt mesterskap for å unngå
eventuelle uheldige konsekvenser.

Vår organisasjon er innebygget i sys
temet til Norges Idrettsforbund slik at
det er generalsekretæren og idrettssty
ret som er våre overordnede sjefer. Vårt
mandat er som kjent noe begrenset der
vi forholder oss til det internasjonale
arbeidet og deler av døveidrettspolitik
ken i Norge. Særforbundene har derfor
hovedansvaret når det gjelder «den
praktiske idretten» for døve idretts
utøvere. Nåt det gjelder Deaflympics
er prosessen slik at særforbund skal
komme med en innstilling. Denne
innstillingen skal døveidrettsutval-
get behandle videre med en endelig
innstilling som skal viderebehandles
i Norges Idrettsforbunds styre for
endelig påmelding av troppen. I dette
tilfellet kom døvefotballutvalget med
en enkel innstilling til oss som vi vid
erebehandlet på et møte i vår. Der kom
det frem opplysninger som vi bygget
vår avgjørelse på, og som konkluderer
med at kvinnelandslaget ikke var aktu
ell for deltakelse i Deaflympics.

Begrunnelsen er som kjent at laget ikke

hadde noen resultatet fra Irer kamper
å vise til siden 2005. Enkelte spillere
er flinke til å trene på egen hånd på et
akseptabelt nivå og det er bra, men for
å kvalifisere seg til en lagidrett må man
spille sammen som et lag av og tiL>

(Les hele innlegget på www.deafnet.no)

Hva er
Døveidretts
utvalget?
Utvalget et opprettet av Norges
Idrettsfotbund og rapporterer til gene
ralsekretæren i idrettsforbundet.
Utvalgets formål er å fremme idret
tens utbredelse blant døve i Norge
(vår uthevelse, red.) og representerer
denne overfor internasjonal døvei
drett. Det avboldes et fellesmøte med
døveidrettslagene en gang i året.
Norges Døveidrettsutvalg står tilslut
ret følgende internasjonale døvei
drettsorganisasjonene:
ICSD - (International Commitee for
sport of the Deaf)
EDSO - (European Deaf Sports
Organization)
NBDSF - (Nordiska - Baltiska
Døvidrettsforbund)

Det avboldes et årlig idrettsmøte for
døveidrettslagene, dette møte velger
hvem som skal sitte i Norges Døve
idrettsutvalg. Møtet i vinter valgte
dette utvalget: Edvard Rundhaug,
leder - og nestleder Bjørn Røine,
Oslo, utvalgsmedlemmer Øyvind
Madsen, Bergen, Astri Garaguso, Sta
vanger og Irene Korstad, Trondheim.
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ODD LANDEHAGEN,
en av våre største idrettsmenn!

i Holmenkollstafetten! Odd rok sin
lederoppgave veldig seriøst. Selv om
han jobbet kveldsskift på Christiania
Spigerverk, tok han mopeden i matpau
sen og kjøne til idrertsbanen for å følge
med og oppmuntre de døve urøverne.
Men Odd huskes spesielt for sin store
innsats innen håndballen. Han var
leder for døvelandslaget i håndball i 20
år - sammenhengende! Laget debuterte
med bronsemedalje under EM for døve
i Jonkoping 1967. Blant mange inter
nasjonale kamper som er utkjempet i
årenes løp, står Døves verdensidretts
leker i Malmø 1973 som den største
opplevelsen for Odd og håndballgutte
ne som var med. Her klarte Norge helt
overraskende å slå erkerivalen Sverige
11 - 9 i den avgjørende kampen om
finaleplass, og tok sølvmedaljen!
Odd satt mange år i styret for Norges
Døve-Idrettsforbund, og var forbunds
leder i årene
1982 - 1988. I den perioden var han
med og bidro slik at Norge fikk ar
rangere de Il. Døves verdensvinterleker
i Oslo 1987. Som fremdeles huskes som
tidens beste vinterleker i Deaflympics!
I det internasjonale døveidrettsmiljøet
var Odd en kjent skikkelse. Han satt i
styret for Det europeiske døveidretts
forbundet (EDSO) de første årene etter
at forbundet ble stiftet. Når EDSO i
år feirer sitt 25 års jubileum 12.- 14.
september i Bratislava, Slovakia, er Odd
å blant de inviterte gjestene.
For sin innsats er Odd tildelr æresmed
lemskap i Oslo Døves Sportsklubb og
Norges Døve-Idrettsforbunds heders
tegn.

Sport

Av: Knut-Bjarne Kjøde

Odd Landehagen, den tidligere idretts
mannen og idrettslederen fylte 70 år
den 10. september. Han er en av de få
døve som har hevdet seg i toppidrett
blant hørende. I oppveksten ble han
Oslomester i langrenn i sin aldersgrup
pe. Somjunior i 1958 ble han kretsmes
ter for Oslo i kombinert.
Men det var i kappgang Odd høstet
sine største bragder. I 1968 ble han nor
gesmester på 20 km med stort forsprang
ril konkurrentene. Han ble uttatt på
Norges landslag i kappgang, og var med
i den norske troppen som deltok under
EM i friidrett i Athen 1969. Under Dø
ves verdensidrettsleker (Deaflympics) i
Washington 1965 tok Odd sølvmedalje
i kappgang.
Det flotte er at Odd alltid startet for
Oslo Døves Sportsklubb når han kon
kurrerte. Det ser vi på Norges Gang- og
Mosjonsforbunds adelskalender for NM
i kappgang, der Odd i perioden 1963
1969 tok l gull, 3 sølv og l bronse,
samt flere gode plasseringer. Selv mener
Odd at han kunne tatt flere medaljer
og kommet høyere opp på adelskalen
deren om han hadde fått starte for en
«hørende» klubb. Men den gangen var
døveidrettens regler slik at aktive med
lemmer i døveidrettslagene ikke kunne
starte for en «hørende,) klubb.
Samtidig som Odd var aktiv, var han
også en energisk friidrettsoppmann i
Oslo Døves Sportsklubb. Han moti
verte medlemmene til å trene og delta
i idrettsstevner. I flere sesonger på
1960-tallet deltok døve med eget lag

Norge sjanseløs i tennis
De norske tennisspillerne Nicolai Herlof
son, Andreas Hildrum, Syver Sanengen
og Jostein Dale var sjanseløse under
europamesterskapet i tennis i Romania i
sommer. I herreklassen dominerte tennis
spillerne fra Ungarn, Frankrike, øster
rike og Italia.

Trude Raad med 60.47
18 år gamle Trude Raad fra Breim i
Nordfjord fortsetter å imponere på
friidrettsbanen. I slegge har hun flere
ganger satr nye rekorder, og i Norgesmes
terskapet for ungdom satre hun foreløpig
punktum med et kjempekast på 60,47
meter og ny norsk rekord. I sesongen
har hun vunnet det som er å vinne i sin
aldersklasse i slegge, diskos og kule. I
Norgesmesterskapet for seniorer tok to
sølv og en bronsemedalje. I september
deltar hun for første gang i et internasjo
nalt mesterskap for døve, VM i friidretr i
Tyrkia i midten av september.

Thomas Blix
i orientering
Thomas Blix fra Vestfold har deltatt i
EM i orientering i Estland. Han bommet
på en post både i sprint og langdistanse
og ble derfor disket i de øvelsene. I mel
lomdistanse kom han på 23 plass av 50
deltakere. Topplassene i konkurransene
ble delt mellom utøvere fra Litauen og
Russland. Av nordiske deltakere hevdet
finnen Marko Lehtonen seg best med 5.
plass på mellomdistanse og 6. plass på
langdistanse. Sverige deltok med herre
løpere med Thorbjørn Svenningsen som
den beste, han tok 8. plass på mellomdis
tanse og 10. plass på langdistanse.
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COMMidtAS. PS 198,7601 Levanger
Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01
E-post: post@commidtcom

COMMidt@
www.commidt.com

Trådløs flerfunksjonell
halsslynge med integrert
samtaleforsterker -
for mobiltelefoner og audio
utstyr. Passer alle typer
høreapparat.

GOdkjent som hjBlpemiddel

Har du mobiltelefon
og høreapparat?
Vi gir deg god lyd - uten støy.

alt er mulig: L..I:.DL..__________________7..., ~ SANDNES PRO SERVICE

Sandnes Pro-Service as - Skippergt. 121-123 - 4327 Sandnes - Tlf. 5197 1400

Norges Døveforbunds felleslegat

Du kan søke om midler til følgende formål:

• Stipendier til studiereiser

• Utdanningsstipend for døve

• Stipendier til personer, fortrinnsvis døve, som tar kurs på Ål folkehøgskole og
kurssenter for døve

Kortfattet søknad med begrunnelse sendes til:
Norges Døveforbunds felleslegat, Grensen 9, 0159 Oslo.

Vennligst oppgi samlede kostnader, søknadsbeløp og kontonummer for overføring.

Søknadsfrist: 30. september.
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Conrad Svendsen
Senter

Conrad Svendsen Senter er en diakonal virksomhet som gir bo- og omsorgstilbud i ulike former, habiliterings
og rehabiliteringstilbud og dagtilbud.

Conrad Svendsen Senter eies av Stiftelsen Signo og retter seg mot voksne døve med spesielle behov.
Hovedmålet for virksomheten er at hver enkelt bruker skal oppleve fellesskap, utvikling, mening og egenverdi.
Sentralt i vårt arbeid står retten til eget språk.

Vi søker

Opplæringskonsulent
Vi søker opplæringskonsulent i 100% engasjement, foreløpig for 1. år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse
snarest.

Vi ønsker en person som blant annet har:
Erfaring og kompetanse til å kommunisere med og observere døve og døvblindfødte som bruker ulike
kommunikasjonskoder - God observasjonsevne - Kompetanse ift oversettelse mellom tegnspråk og norsk 
Erfaring innen kommunikasjonsveiledning - Noe erfaring og kompetanse ift. kartlegging av tegnspråk- Høyere
utdanning innenfor tegnspråk, tegnspråktolk og/eller pedagogikk - Gode tegnspråkferdigheter - Personlig
egnethet

Vi kan tilby:
Et godt arbeidsmiljø - Et stimulerende og engasjert fagmiljø - En utfordrende og spennende
brukergruppe - Gode muligheter for kompetanseutvikling - Tegnspråkopplæring i arbeidstiden 
Personalhyttel bedriftsidrettslag - Offentlig pensjonsordning i Storebrand - Lønn etter avtale

Conrad Svendsen Senter er medlem av HSH. Lojalitet til det diakonale verdigrunnlag forventes.
For ytterligere informasjon om stillingen kontakt seksjonsleder Leikny Gulsett Ødegård tlf: 23 16 75
79 eller 23 16 75 79.
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Statped Vest
Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Statped Vest er et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter, lokalisert i Stavanger, Bergen og på Sandane.
Statped Vest er en del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped). Statped Vest gir faglig støtte til
de opplæringsansvarlige instansene i kommuner og fylkekommuner på Vestlandet, og arbeider med
kunnskapsutvikling og kompetansespredning innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet i samarbeid med
universitet og høgskoler.

. o

TEGNSPRAKTOLK
Ved Statped Vest avd. Rogaland er det ledig 100 % fast stilling som tegnspråktolk. Statped Vest har avtale med
NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland og er med i ordningen "Tolk på arbeidsplass". Statped Vest,
Oljedirektoratet og Universitetet i Stavanger samarbeider om avtalen. For nærmere informasjon om stillingen,
kontakt avdelingsleder Hanne Lien tlf. 928 80775 eller på e-post: hanne.lien@statped.no

Kvalifikasjonskrav:
Den som blir tilsatt må ha offentlig godkjenning som tolk for døve, døvblinde og døvblitte. Vi vil legge vekt på
fleksibilitet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting etter vurdering av utdanning, praksis og personlige
kvalifikasjoner. Tilsetting og lønnsplassering er i samsvar med gjeldende lov, regelverk og tariffavtaler i staten.

Send søknad med CV til
Statped Vest, Postboks 6039 Bergen Postterminal, 5892 BERGEN
Søknadsfrist: 29.09.08
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Rycon AS, tlf.: 23 24 45 20
Grantoppen AS, tlf.: 33 45 09 00


