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Diskriminering av døve
1. januar ble Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven innført i Norge. Loven gjør det for
budt å diskriminere folk med nedsatt funksjonsnevne på alle samfunnsområder. Da loven
ble vedtatt på Stortinget, ble det understreket at man skulle komme tilbake til «varer, tjenes
ter og informasjon», fordi det var behov for en nærmere utredning av dette.

«Varer, tjenester og
informasjon» må inn i
loven nå. Noe annet vil
være en ren diskrimine
ring av døve.

<Narer, tjenester og informasjon» har stor betydning
for døve. Det går blant annet på hvilken plikt for
eksempel hoteller, butikker, transportmidler, filmpro
dusenter og norske tv-kanaler har for at tjenester og
informasjon når fram til døve.

Barne- og likestillingsdepartementet skulle komme
med et forslag om slike tiltak 1. juli. Det kom ingen
ting. I august får organisasjonene
et kort brev fra departementet som
sier at urredningen er forsinker.
Ingen forklaring på hvorfor den er
forsinket og ingen lovnad om når
den skal være ferdig.

Vi håper vi har misforstått, men
signalene fra departementet er at de
helst ikke vil ha noe tillegg i loven.
De gir uttrykk for at det som gjelder «varer, cjenester
og informasjon» kan løses gjennom ikke rettslige til
tak, altså gjennom informasjon og holdningskapende
arbeid. De mener at dagens lover god nok.

Da kan vi love at departementet skal få kamp. Da
gens lov sier ingenting om hvordan samfunnet kan
tilrettelegges slik at døve kan oppnå full deltakelse og
likestilling. Informasjon og holdningskapende arbeid
har vært drevet i mange år, for eksempel overfor NRK
fra de begynte fjernsynssendingene for 50 år siden.»

NRK er blitt bedre på teksting og tegnspråktolking
av programmer, men fremskrittene har gått lang
somr. Samtidig som NRK har gitt smuler til døve,
har de bygget ut sendingene med 3 tv-kanaler, de har
bygget opp ressurskrevende disktrikskontorer, de har
styrket tilbudet til samene (som vi applauderer) og

Helge Herland
redaktør

ikke minst: de bruker hundrevis av millioner kroner
for å kjøpe rettigheter til ulike idrettsarrangementer.
NRK diskriminerer døve og vi trenger en lov som slår
der fasr. Kanskje kreves det 10 millioner ekstra for å
gi døve den tekste- og tolketjenesten som trengs for
at de skal bli tilnærmet likestilt med hørende seere.
Hvis ikke NRK er villige til å ta denne satsingen, bør
NRKs generalforsamling pålegge dem å gjøre der.

Og NRKs generalforsamling er
kulturminister Trond Giske fra
AP. Partiet som har et overordnet
mål om at «Alle skal med». Og om
han ikke klarer å manne seg opp til
dette må Stortinget pålegge ham
der. Jeg er sikker på at samtlige
partier støtter døves rett til teksting
og tolking.

Om det blir skifte av regjering og ny statsråd betyr det
lite for kampen for å få «varer, tjenester og infor
masjon» inkludert i loven - og å få bl.a. NRK til å
tekste / tolke samtlige programmer. For se bare hva
alle partiene har som sitt hovedmål for kommende
stortingsperiode:
FRP sier de skal jobbe «For folk flest», H sier «Mu
lighet for alle», KRF sitt motto er «Livskvalitet i
hverdagen», SV fremholder «Ulike mennesker -like
muligheter», SP er like god når de sier «Med hjerte for
hele landw) - mens Rødt sier det slik vi selv ville sagt
det: «En annen verden er mulig».

Med slike politiske utsagn et det merkelig at Barne
og likestillingsdepartementet nøler. <Narer, tjenester
og informasjol1» må inn i loven nå. Noe annet vil
være en ren diskriminering av døve.
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DeafAid

Volontør i Afrika
- en verdifull erfaring

Det grønne huset
Deaf Aid driver en førskole for barn
fra 4 - 15 år som ligger i utkanten av
Kiberaslummen, Det grønne huset. Det
er den eneste førskolen for døve i Kenya.
Den ble åpnet i mars 2007.
Møte med skolehverdagen gjorde
inntrykk på oss. 25 døve barn går på før
skolen og de fleste er fra slummen. Men
også andre trenger hjelp. I dag har Deaf
Aid 20 døve barn som står på venteliste.
Det trengs flere førskoler! I klasserom
met sitter elevene i et bittelite rom. De er
veldig engasjerte og disiplinerte. Gunn
Kristin jobbet på det grønne huset og der
fikk hun «en pedagogisk vekkelse», det

Sven Hermansen og Gunn Kristin Selstad dro til Kenyas hovedstad Nairobi som volontører
(frivillig og gratis arbeidskraft) for DeafAid i juli. De ønsket å prøve noe nytt og ikke feriere på
den tradisjonelle måten. Nairobi byr verken på badeliv eller fiskemuligheter, men til gjengjeld
får man oppleve en afrikansk storby på godt og vondt. Selv om de ikke fikk sole seg, så ble det
en verdifull erfaring for de to. De deler i denne artikkelen sine inntrykk fra oppholdet.

Deaf Aid faller utenom arbeidslivet. Dette gjeldet i enn forventet. Hver dag går eleven en
DeafAid (www.deafaid.org) er en særklasse de døve. Landet har ingen støt- halv time hver vei gjennom slummen til
bistandsorganisasjon som arbeider for teordninger, trygd eller rettigheter som vi førskolen. For henne spiller det ingen
inkludering av døve i det afrikanske er vant med fra velferds Norge. Folk har rolle at det er langt å gå. Skolen er hennes
samfunnet og med fokus på døve barn få valgmuligheter, og desperasjon fører glede. Der får hun anledning til å kom-
og unge. DeafAid arbeider gjennom å mange ut i kriminalitet og prostitusjon munisere på tegnspråk og hun er veldig
påvirke og aktivt arbeide for bedre sko- for å overleve. lærevillig. Faith er en 8 år gammel jente
legang og utdanning, styrke tilgang og og en meget skoleflink elev. Hun er født
kvalitet på tegnspråket, gi kunnskap og Sentralt i Nairobi ligger området Kibera. og oppvokst i slummen Kibera. Familien
støtte til foreldre og å gi generell infor- På 3 kvadratkilometer lever sannsynligvis på 6 bor på ca 8 kvm stue og ett sove-
masjon på alle plan i samfunnet. rundt en million mennesker uten vann, rom. Sparsommelig møblert med kun en

kloakk og de fleste av de tingene vi her lyspære i taket. Veggene mot naboene er
hjemme tar som en selvfølge. Husene laget av tepper og aviser. Verken faren
er bygget av trestokker, jord og med eller stemoren kan kommunisere med
bølgeblikk som tak. Folk er lutfattige, og Faith på tegnspråk. Hver lørdag arrange-
evig bekymret for hvordan de skal klare å rer DeafAid tegnspråkkuts for foreldre
skaffe mat til seg selv og familien. Patrick til døve barn. I samtalen med stemoren
Wachira, som er rektor i det grønne huset anbefalre vi henne og faren til å komme
<<The Green House», førskolen for døve, til kurset for å lære seg litt tegnspråk.
tok oss med til slummen for å besøke Tegnspråk er kilden til kunnskap. Under
hjemmet til en elev. Møtet ble annerledes oppholdet møtte vi Faith ofte, en glad og

omsorgsfull jente som ble sterkt knyttet
til Gunn Kristin.

Annerledes enn forventet
Kenya er et land med store kontraster.
Det bor ca 35 mill mennesker der, og de
viktigste næringsveiene er jordbruk og
tutisme. Det er enorme forskjeller på rike
og fattige. Samfunnet er gjennomsyret
av korrupsjon, noe som truer hele den
politiske situasjonen i landet. Samfun
net har ingenting å tilby alle dem som

I Kiberaslummen på vei til å besøke Faith. Fra venstre Gunn Kristin, Faith, Sven og Patrick.
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Defleste ungene i Detgrønne huset sammen med Marit B. Kolstadbråten, Sven Hermansen og
Gunn Kristin Selstad.

karriereprogram. De ro førsre modulene
som vil bli gjennomgån er Computer
Basics og erwork Essentials, med hen
holdsvis 2 og G måneders kurstid. Det
blir avsluttende prøver fra hvert kapittel
som må bestås, før den siste srore testen
blir gjennomført med Cisco tilstede. De
som kommer gjennom med godkjent
resulrat, vil mona Ciscos sertifikat som
er et internasjonalt og vel rennormert
papir å ta med seg. Mot slutten av
utdanningen vil næringslivet i Nairobi
bli invirert og presentert for studentene.
To klasser per dag, 5 dager i uken skal
forhåpentligvis sørge for at noen av de
ivrige studentene fåt seg jobb, eller en vei
videre mot en karriere i IT-bransjen. Ved
alle forelesninger er det rolk tilsteder og
DeafAid bestrever seg på å gi dem det
best mulige pedagogiske rilbudet tilret
telagr for døve og tunghørte.
Gjennom vårt opphold i Nairobi møne
vi mange skjebner, sultne og kalde barn
og unge som nesten ikke får mat
hjemme. Foreldrene er fortviler og bor i
stinkende leirhus. De forsøker å ta vare
på barna, også de som ikke har forel-
dre. Men vi møtte også mye livsglede,
gjestfrihet og nysgjerrighet. DeafAid
hjelper barn og unge med blant annet
næringsriks mar, klær, skoleuniform, sko,
medisiner og skolegang gjennom fasre
månedslige bidrag fra norske faddere.
Familiene får også hjelp til å klare seg
selv ved at foreldrene kan lære seg et yrke
gjennom Deaf Aid sin workshop Vil
du vire mer, kan du gå inn på nettSiden
www.deafaid.org.
Vi skal ikke ha dårlig samvinigher fordi
vi har der godt i Norge. Hver og en av oss
må finne mårer å bruke oss selv på - og
en arena som passer. Der er mange mårer
å hjelpe på.

Gunn Kristin Selstad og Sven Hermansen deler
sine tanker som volontører i Dea!Aid.

Undervisningsrilbuder er delvis støttet av
det verdensomspennende firmaet Cisco,
og undervisningen er basert på Ciscos

Enestående tilbud for døve
ungdommer
Sven jobbet en del ved kontoret til Deaf
Aid i Nairobi. Tirsdag 7. juli var en spe
siell dag ved kontoret. Prosjektet Yourh
Enpowerment åpnet der nye datarom
met, vegg-i-vegg med administrasjonen.
Det har plass ril la studenter som alle får
en pc hver å jobbe på. Disse er ridligere
gitt fra Norge, og fikser opp av DeafAids
lokale IT-avdeling. Spenningen var ril å
ta og føle på både blant ansane, studenter
og representanter fra det amerikanske sel
skapet Cisco da dene er et unikt tilbud
for døve ungdommer ril å få en høyt re
spekrert utdannelse innen databransjen.
Der er faktisk den første klassen på dene
programmet i hele Øsr-Afrika!

DeafAid
og unge kan hjelpes ril å utvikle helt
grunnleggende ferdigherer i hverdagslige
aktiviterer og holdninger. I tillegg ar
rangeres det workshop en gang i måne
den, i juli var temaet HIV/aids som er
er srort problem i denne delen av Afrika.
Temaer ble ivrig diskutert, men det var
tydelig at kunnskapsnivået blant enkelte
var skremmende lavt. Informasjon er
vanskelig tilgjengelig, og ikke tilgjengelig
på tegnspråk. Foreldrene stiller velvillig
opp, og det er tydelig at DeafAid dekker
mange behov denne gruppen har.

Foreldrekurs
Døvhet har tradisjonelt sen vært belagr
med skam i Afrika, og de døve har ikke
vært priotitert av verken familie eller
skoleverk. Dette er noe Deaf Aid jobber
aktivt med å forandre. Foreldre får rilbud
om tegnspråkopplæring. De lærer blant
anner hva døvhet skyldes, hvordan barn#

vil si ar hun fikk se den srore pedagogiske
forskjellen i Norge og Afrika. Undervis
ningen foregår på kenyansk regnspråk
og engelsk. Engelsk er obligarorisk språk
som kan gi barna en utdannelse og
muligherer ril et verdig og selvsrendig
liv. Elevene har en helt annen måre å
tilegne seg sroffer på enn norske elever.
Der er ikke fokus på at læresroffer skal
være morsomr eller underholdende: det
skal bare læres. Elevene hadde et strengt
treningsprogram og ble oppfordret til å
konkurrere med sine medelever om å bli
besr i klassen slik at de kan få eksamen
til å komme inn på grunnskolen. Grunn
skolen i Kenya er fra l.ril 8. klasse. Mye
av pedagogikken kjenner vi igjen fra den
norske skolen på 1950 og GO-tallet. Elev
ene setter seg ved pulten sin og begynner
å arbeide med en gang. Dersom elevene
blir urolige i timene eller ikke følger
med, og annet brudd på reglene blir
straffet med gjensitting eller eleven må
sine i skammekroken. Elevene må vite
hvor grensene går. Dersom elevene gir
blaffen i skolearbeid eller annet, kan der
skje ar eleven må gå er år om igjen.
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Død

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

35 ÅRS JUBILEUM I HØRSELSKLASSENE PÅ MYRENE SKOLE

LEIF NESS, Sogndal, døde Il. juli
2009. Han var født Il. juli 1947.

GUNNAR EGIL ANDERSEN,
Finnsnes, døde 23. august. Han var født
16.oktober 1940.

75 år
ANNIE ROLSTAD, Oslo, blir 75 år 12.
oktober.

60 år
ASTRID MOE, Oslo, blir 60 år 20.
september.

THORSTEIN BER As, Oslo, blir 60
år 21. september.

MARGARET SUNDKVIST, Oslo, blir
60 år 23. september.

Gift

Vi har endelig giftes oss. Det skjedde ved
Den norske ambassaden i Roma 18. juni.
Vi opplevde fantastiske dager i byen og
dro på middelhavscruise etterpå.
Hilsen fra Gøril Dragland og
Odd Skjellum.

7. mars i år feiret vi 35 års jubileum i hør
selskiassene på Myrene skole i Porsgrunn.

Født
MALIN JOHANSEN
ble født 18. mars på KK i Bergen. Hun
var 3830 gram og 52 cm lang. Mathias er
blitt stolt storebror!
Runa og Jarl Magnus Johansen.

Rektor, Wiggo Svenningsen, ønsket alle
velkommen til ny skole og gratulerte
alle med dagen. Det møtte ca 60 stk,
både tidligere elever og lærere. Det var
hyggelig å møte alle sammen igjen. Vi
fikk en omvisning på den nye skolen.
Vi så på gamle bilder og filmer. Det ble
mye latter. Resten av kvelden ble feiret
på Døveshus. Vi spiste god mat og kaker,
pratet og koste oss hele kvelden.

Vivi Hurrley og Finn Arild Thordar
son giftet seg 2. mai i Storetveit kirke,
Bergen.
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Støtt NDF!
Besøk vår WEB Shop
På vår hjemmeside deafnet.no fin
ner du et variert utvalg av kvalitets
produkter til fornuftige priser.
Her finner du tips til gaver - både til
venner og bekjente, og ikke minst deg
selv. Gå inn og ta deg en kikk - enkelt
å bestille, rask levering.

er det aller viktigste i hennes liv. Hun er
en enestående samraiepartner for meg
både som kollega og venninne.
Jeg ønsker henne hjertelig tillykke
med 60 årsdagen og håper vi vil være
sammen i mange, mange år fremover!
God klem fra Mira

Min sanne venninne og kollega Vigdis
har fylt 60 år. Gjennom 17 år har vi
vært sammen i tynr og rykr både som
kolleger og venninner. I min tid som
ansatt i Døves Media og nå som tea
tersjef på Teater Manu har vi vært tette
samarbeidspartnere. Vi har opplevd
mye sammen i alle 4 hjørner. Hun var
med meg helt fra starten av når vi eta
blerte Teater Manu. En utrolig tid med
henne som var alene med 10 telefoner
som ustanselig ringte!
Jeg har vært gjennom Bere barrierer
disse årene, og opplevd Vigdis som en
solid person som kan tolke og formidle
sakene jeg vil ha frem til den hørende
verden. Hun vet hvordan jeg tenker og
formulerer og oversetter det med glans
til norsk språk! Ikke bare det, men som
sagt er hun også en veldig solid medar
beider som jeg har full tillit til og stoler
på. Hun følger opp alt av stort og smått
som skjer rundt oss. Hun er som en nål
i høystakken. Hun er veldig godhjertet
og omsorgsfull overfor alle folk rundt
seg. Jeg er veldig heldig som kjenner
henne og hennes fine familie. Familien

VIGDIS SOLB0 PETERSON

Konfirmasjonstreff for Skådalen elever
Det er populært å samles til konfir
masjonstreff. Båndene som er knyttet
gjennom døveskolene og konfirma
sjonsseremoniene er sterke. Jens Chr.
Bjørke har sendr oss bilder og noen ord
som forteller at Il jubilanrer var samlet
til fest hjemme hos Jan Age og Reidun
Bjerke. Der koste de seg med middag,
kaffe og litt til, til langt ut på natten.

Det er 30 og 31 år siden de ble konfir
mert i døvekirken i Oslo. Jens Chr. sier:
- Vi fant igjen der samme sterke samhol
det på festen som vi hadde i skoletiden,
det var utrolig å oppleve.

Han retter stor takk til Reidun, Anne
Karin og Cahtrine som planla og ar
rangerte festen,

Verven venn eller bekjent
Norges Døveforbund trenger flere
medlemmer. Derfor har vi satt opp
fine vervepremier, til de som hjelper
oss med dette arbeidet. Alt avhengig
av hvor mange du klarer å verve, kan
du velge mellom flere ulike verve
premier og presentkort fra Kr. 200
- Kr. 1.000.
Vervemateriell får du ved henvendelse
til oss eller i ditt lokallag.
Du kan også registrere vervingen
direkte på deafnet.no

Fra venstre Torbjørn Hansen,
Gunnar Løken, Jens Chr.
Bjørke, Knut Thoresen, Hall
vard Arke og Sandra Strøm
ftran.

Fra venstre Anne-Karin
Bråtet, Reidun Bjerke, Marit
Dybendal,May-Britt Mikalsen
og Cathrine ørn.

Sommerkampanjen 2009
Det er enda ikke for sent å gi
ditt økonomiske bidrag til NDFs
sommerkampanje, hvis du har
anledning til dette.
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helge.herland@doveforbundet.no

Det er bygget hundrevis av hytter i områ
det og like mange hytter skal bygges.
Mange velger hytter som er laftet eller
en kombinasjon av laft og stav, altså etter
gammel norsk byggetradisjon. Men hva
gjør en døv lafter på Flå?
- Jeg kom hit i 2001. Da var jeg ansatt i
er byggefirma i Estland som fikk arbeids
oppdrag i Flå. Vi var fire rømrere, to av
oss døve. De andre avsluttet arbeidet
etter to år, men jeg trivdes så godt ar jeg
ble. Jeg fortsatte å arbeide alene og har
fast avtale med et byggefirma i Dram
men som ordner papirarbeid, regnskaper
og alt som er nødvendig.
At de var to døve sammen var en
lykke. En kveld de to estlenderne pratet
sammen kom den døve bonden Anders
Gulsvik forbi. Han var sikker på at han
var den eneste døve i Flå kommune, men
nå var det plutselig blitt en invasjon av
døve!
- Det var en stor lettelse å treffe An-
ders. Han er gjestfri, jeg er ofte hjemme
hos ham og han har fortalt om norske
samfunnsforhold og han har tatt meg
med inn i døvemiljøer. Jeg er medlem av
Hallingdal Døveforening og er med på
deres møter. Men det hender også at vi
tar ruren til Drammen Døveforening.
Tarmu viser oss rundt til noen av hyttene
han har bygget på Høgevarde. Det er

håndverk av høy klasse. Vi lar oss impo
nere av at han alene klarer å sette opp de
laftede hyttene der tømmeret har virkelig
store og tunge dimensjoner. Og hvordan
han med maskinsagen klater å få til de
vakre utskjæringene som gir hyttene sitt
sætpteg. På samme måte blir vi impo
nert over at en døv snekker fra Estland,
uten store kunnskaper i norsk og engelsk
klarer å kommunisere så godt med hyt
tebyggerne at de står i kø for å sikre seg
hans tjenester.
- Jeg har aldri brukt tolle Vi forstår
hverandre ved enkle notater, tegninger
av hytten og enkle skisser av ulike byg
geløsninger, i tillegg til naturlige tegn
og fakter. Arbeidet jeg gjør taler for seg
selv. Hyttebyggerne ser at jeg kan fager.
De er bare opptatt av at hyttene blir fine
og gode å bo i, ikke om jeg er døv eller
hørende.
- Hvor har du lært lafting?
- Jeg har ingen formell utdanning
innenfot lafting. Jeg gikk på døveskolen i
Estland og tok yrkeslinje på videregående
skole. Jeg så hvordan min far laftet da jeg
var smågutt, jeg har srudert teknikken
tillaftere i Estland og så har jeg utviklet
mine egne ferdigheter.
Akkurat nå jobber Limberg med en
kjempestor hytte på over 200 kvadratme
ter. Han gjør alt atbeidet både inne- og
ute. Det betyr at han i tillegg til alt tøm-

rerarbeidet også bygget med stein, og han
anlegger elv og dam utenfor hytten til
hytteeierens store begeistring. Høgevarde
ligger bare to timers kjøring fra Oslo
og i over 1000 meters høyde har man
nærkontakt med fjell og vidde.
- Jeg trives så godt i Norge og med job
ben min at jeg håper på norsk stasborger
skap. Jeg hat vært her i 7 år nå. I sommer
har jeg kona og sønnen min Ken, 8 Yz år,
på besøk. Jeg håper de kan få flytte hir.
Der eneste som har vært kjedelig med
jobben i Norge er at jeg har sett familien
min så sjelden. Vi har planer om å bygge
hus i Flå-bygda, jeg har allerede sikret
meg tomten. Jeg tror og håper det ordner
seg.
Det gjør vi også. Tarmu Limberg er folk
vi trenger i Norge. Han viser at døve
kan!
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~~ Rycon AS

Er du i kontakt med NAV?
Gjør saksbehandler oppmerksom på våre tjenester

Vi gir tilbud om
• Arbeidstrening
• Yrkesavklaring
• Jobbsøking
• Intervjutrening
• Rådgivning av våre arbeidskonsulenter
• Egen tolketjeneste
Eller har du uførepensjon og ønsker å jobbe litt i tillegg?

Vi drifter tiltakene: VTA, APS, AB og gir tilbud om funksjonsvurdering og avklaring

Klipp ut og ta med denne til ditt lokale NAV kontor
Ta gjerne kontakt direkte med oss, mer informasjon ligger på vår hjemmeside
Les mer på www.rycon.no

Rycon AS - Ryensvingen 11 B, 0612 OSLO Tlf. 2324 4520

Arbeidslivsseminar
Flerkulturell arbeidsliv
27 - 29. november 2009

orges Døv forbund ved arbeid livs
Lllvalger arrangerer !jkemannssem illar
- arbeid liv den 22. - 29. november i
lørenskog, utenfor Oslo.
Der årlig arbeidslivsseminarer er er
rilbud ril døve som ønsker å 'cyrke ine
kunn kaper og posi jon innen arb idsli
ver. I år har orges Døveforblllld valgt
å fokusere på døve innvandrere som
ønsker å komme inn i yrkesliver eller
planlegger å gjøre der.

Noen av temaene vi skal snakke om:
- Hva er kulrur? Vi vil snakke om hva
kulrur becyr og om kulturforskjeller
- Hvordan fungerer lover og regler
(skrevne og uskrevne regler)
- Hva forventer arbeidsgivere av sine
ansarte?
- Vi vil forrelle om noen flerkulrurelle
prosjekrer i regi av Norges Døvefor
bund/ Oslo Døveforening

- Andre rema blir be remr når ammen
. ernjngen av deltakere er klar

!VIålgrupper!
eminaret er beregnet for døve innvan

drere som har bodd i Norge i noen år og
kj nner litr til norske forhold. Der er en
fordel ar man kan noe norsk tegnspråk.

eminaret passet godt for de som er j ar
beid eller som ønsker å komme i arbeid.

Måler med seminaret er å gi seminar
deltakerne mnblikk og forsråelse for
grunnleggende spørsmål knyttet til
norsk kultur generelt og arbeidslivskul
[Ur spesielr.

En viktig del av seminarer er å ta opp te
maer som delrakerne ønsker å få drøfter.
Vi vil bruke norsk ægnspråk på semi
narer.

redfor seminaret
Thon Hotel Triaden. Hoællet ligg ri
lørenskog, kun 10 minutrer fra Oslo
sentrum.

For nærmer informasjon:
hrrp://www.rhonhotels.no/Horeller/
Land/Norg /loren kog/Thon-Horel
Triaden/

Mer informasjon kommer på www.deaf
net.no - men sen av semillardaroene nå.

Seminal"avgijt
Kr. 200.- per deltaker. NDF dekker
reise- og borellLltgifrer.

Påmeldingsfrist: 16. oktober 2009.
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En bedre dag
på jobben!

Legg inn bestilling i dag,
så får dere første kurv gratis!

www.jobbfrukt.no
Rycon A/S, Oslo
tlf: 23 24 4S 20

RYCONAS
Ryensvingen 11 B, 0680 Oslo

Tlf.: 23 2445 20

.'RIOIlEII70RE

flFIRSTS70P
YNtw. l5tStop.no

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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Ingen historie, ingen fremtid
En vellykket døvehistoriekonferanse
i Stockholm
Odd-Inge Schrbder - o.i.schroder@isp.uio.no

I dagene 4. - 9.augusr kom 120 personer fra 31 land til konfe
ranse i Stockholm under mottoet Ingen historie, ingen fremtid.
I forhold til Berlin-konferansen i 2006 var det noe færre delta
gere, men fra flere land. Det kom også døve fra Saudi-Arabia,
Kuwait, Cayman Islands og Elfenbenkysten, men ikke Japan
som har en stor døvehistorieorganisasjon. Likevel kjentes kon-
feransen straks mer internasjonal enn før. Doug Bahl- presidentfor DH!

Det et ikke mulig å nevne temaene for
alle forelesningene, men kort fortalt:
Plenumsforeleserne var vår egen Jon
Martin Brauti om norske døves utvand
ring til USA 1825 - 1950, men også Joe
Murray (amerikansk-norsk) som foreleste
om rransnasjonale konrakter mellom
døve 1873 - 1924. Den tredje var John
A.Hay (UK) om europeisk-amerikanske
døvemuseer som han også har forelest om
flere steder i Norge.

Det var også to norske som foreleste:
Hilde Haualand om en anrropologs
kritiske syn på døvehistorie og Odd-
Inge Schroder om Journal for døve 1890
- 1894 utgitt av døve selv. I alt var det 9
deltagere fra Norge, men jeg synes det
burde ha vært flere. Det er da flere norske
som har studert historie/døvehistorie på
høyere nivå.

Kun to tegnspråk var offisielle fra podiet,
nemlig svensk teckenspråk og Internatio-

. nal Sign, naturligvis ble det stemmetol
ket til engelsk talespråk. Men her og der
satt det enkelte tolker for folk som ikke
forstod noen av de offisielle språkene.

Ved siden av forelesningene var det salg
av bøker og tidsskrifter fra Storbritan
nia, Sverige og Danmark. Det var et tett
program med registrering på Manila
døveskole. Sverige feirer 200 års jubileum
for døveundervisning som begynte med
Par Aron Borg i 1809. Videre var det
morragelse på Stadshuset, båttur i Stock
holms skjærgård, vandring i Gamla Stan
og på Norra Kyrkogården, forestilling på
Tyst teater og en fanrastisk gallamiddag.
Middagen var i selveste Vasa-museet, der
vi satt noen meter unna det 400 år gamle
og svære skipet. Vi er faktisk de første
som hadde et slikt arrangement.

På Deaf History Internationals general
forsamling fortsatte lederen Doug Bahl,
USA, sin andre del av vervet -han var

valgt for en seks års periode - i likhet
med sekretæren Edna Sayers fra USA,
som noen kjenner under navnet Lois
Bragg. En morsom detalj: det viser seg
at Doug Bahl og Jon Martin Brauti
er femmeninger, verden er liten. Som
ny visepresident efter Jochen Muh ,
Tyskland ble Peter Jackson fra Storbri
tannia valgt. Han er bl.a. forfatter aven
rekke bøker om <døve og kriminalitet».
Som styremedlemmer ble GOI'don Hay,
Storbritannia og Helmut Voge!' Tyskland
gjenvalgt. To nye ble Corrie Tijsseling
fra ederland og Jon Martin Brauti fra
Norge. Den siste fikk overraskende man
ge stemmer! Clifton Carbin fra Canada
fortsetter oppgaven som redaktør. Arran
gøren var Sveriges Dovhistoriska Sallskap
som skal ha ros for gjennomføringen av
konferansen og de sosiale tiltakene.

Nesre konferanse blir den åttende og fin
ner sted i Toronto i Canada 2012. Merk
av datoen, og vi sees vel der?
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Tekst på TV
helge.herland@doveforbundet.no

- Er det vondt å være døv?
- Ja, i noen sammenhenger - for eksempel når hele
familien er samlet foran tv-apparatet og ser et norsk
program som ikke er tekstet eller tolket. Da er det
vondt å være døv.
- Eller hvis jeg sitter ensom hjemme og vil følge
programmene fra VM i friidrett der det er masse
underholdning og kommentarer i tillegg til selve
idretten, men ingenting er tekstet.

Hva skjer i TV2?
Konsesjonsavtalen som TV2
har med Kulrurdepartememet
utgår 31. desember. De siste
årene har TV2 fått sende pro
grammer blant annet på den
betingelsen at de skal tekste så
mange programmer for døve
og tunghørte som mulig mel
lom kl 18 og 22. Denne av
talen kunne inngås fordi det
var knapphet på frekvenser
på det analoge fjernsynsnet
tet. Nå er sitLIasjonen en helt
annen. Nettet et digitalisert
og frekvenskapasiteten er mye
større - og det er flere kanaler
med riksdekkende funksjon.
Kulturdepartementet har ikke
lenger noe «de kan true med»
for å få TV2 til å tekste, og
hva da spør vi avdelingsdi
rektør i Kulturdepartementet
Øyvind Christensen.

- Departementet ser på mulig
heten for å lovfeste et krav om
teksting av norske sendinger
i fjernsyn. I så tilfelle vil det
gjelde alle norske kringkas
tere.
- Hvorfor er tekstingen av
grenset til kl 18 - 22, hvorfor
ikke kreve at alle sendingene
skal tekstes?
- Det er viktig å sikre tek
stingen i den perioden de
viktigste programmene sendes
og det er i den tiden, men hvis
det blir krav om at norske
tv kanaler skal tekste er det
mulig å forskyve tiden fra kl
19 - 23.

Slik svarer en byråkrat. Han
har helt sikkert ingen døv i
nærmeste familie.

- Det blir for dyrt
å tekste!
NDF argumenterer for at alle
programmer som sendes på
norske tv-kanaler skal være
tekstet eller tolket. At en slik
tanke er fjern for byråkratene
i departementet vises et brev
som nylig er sendt ut: Der
antyder departementet at de
muligens kan endre reglene i
Kringkastingsloven, men hva
de foreslår for døve og tung
hørte seere er ikke akkurat
oppløftende lesning.

Om NRK sies det at det skal
tas sikte på at alle program
mene skal tekstes. «Tas sikte
på», er en rund formulering.
Skal døve vente i 50 år til
før de blir inkludert foran
tv-apparatene. Departementet
foreslår at RK skal tekste
sine programmer, inkludert
direktesendinger mellom kl
18 og 23. Det er altså ikke så
viktig at døve mister morgen
sendingene og nyhetssendin
ger midt på dagen, eller får
mulighet til å avslutte dagen
med nyhetene som sendes fra
kl 23 til 23.15!

Departementets vurdering
av TV2 og andre norske rv
kanaler er enda mer nedslå
ende lesning. De mener at de
ikke kan kreve reksting av alle

programmer fordi dette vil
bli for dyrt for tv-kanalene.
Men de foreslår at norske
tv-kanaler som har mer enn 5
prosent publikumsandel kan
tekste programmene mellom
kl 18 og 23, også direkte
sendte programmer om dette
er teknisk mulig.

Veldig mange programmer
som sendes mellom kl 18 og
23 er direktesendte.
Og det forundrer oss: Hvor
dan kan det være teknisk
mulig for NRK å direktetek
ste tv-programmer, men ikke
for de andre kanalene? Og
hvordan kan det være mulig
for NRK å rekste noen direk
tesendte programmer, men

ikke andre?
Og hvis departementet mener
at kostnadene med å tekste
koster for mye for tv-kanale
ne, hvorfor ikke gå inn med
øremerkete statlige penger til
teksting?

Kanskje er det så mange som
250.000 seere som ikke klarer
å oppfatte talespråket i tv
programmene. De burde blitt
spart for den holdningen til
medmennesker som byråkra
tene i kulturdepartementet
demonstrerer. Mer enn mye
annet fortjener de en hand
lekraftig kulturminister som
endelig kan gjøre tv-mediet til
døves radio. Er statsråd Trond
Giske i stand til det?
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Rett til læring...?

MANGELFULL UREDNING FRA

Midlyngutvalget
Endelig kom den, - rapporten som skal beskrive spesialundervisningen
og dens fremtid. En lenge etterventet rapport, som har satt hele spesial
undervisningen på vent. Rapporten teller ikke mindre enn 277 sider. Et
ter en rask gjennomlesning kan vi se at rapporten har tatt for seg mange
sider av opplæringstilbudet, - men den har også utelatt mye. Særlig savner
vi vurderingene og diskusjonene som ligger til grunn for til tider svært
radikale forslag.

Maria Andersen, rådgiver

for barn og oppvekst i NDF

Rapporten går grundig gjennom forskjel
lige begreper og hvordan disse er brukt
i rapporten. Særlig gjelder dette integre
ring og inkludering, samt likeverdig og
tilpasset opplæring. Med en så grundig
gjennomgang skulle man tro at de selv
holdt styr på disse begrepene i rapporten.
Det klarer de ikke, begrepene sammen
blandes eller er til tider totalt fraværende.

Døveskolenes fremtid
Utvalget foreslår blant annet at de stat
lige døveskolene på sikt nedlegges, på
bakgrunn av skiftende behov og redusert
elevtall. Ansvaret for opplæring i og på
tegnspråk bør i følge utvalget overføres
til kommunene med utadrettet bistand
fra Statped, men uten endring i bevilg
nlllgene.

Vurderingene som ligger til grunn for
disse forslagene bruker argumentene:
synk nd l vtall, ndrede b hov om
følge av ny teknologi - eller skal vi CL
Her er det vi savner referanse til de be
grepene de så utførlig har beskrevet i be
gynnelsen av sin utredning og som skulle
ligge til grunn for vurderinger og forslag
til vedtak. Vi savner også en forankring i
Opplæringsloven.

Dersom man legger ned det statlige
døveskoletilbudet, hvilke konsekvenser
kan det og vil det ha for døve barn og
unge. Det er påfallende at begrepet om
inkludering, presentert i begynnelsen
av dokumentet, ikke er nevnt og i beste
fall glemt ved analysen av døveskolenes
fremtid. Elever som ville ha søkt seg til
døveskolene, vil, dersom statlige tilbud
blir nedlagt, bli integrert på lokale skoler,

der få eller ingen kan tegnspråk. Døve og
tunghørte elever skal da være en del av et
felleskap der alle andre kommuniserer på
et annet språk, som de ikke har tilgang
til. Hvordan kan de bli inkludert i dette
fellesskapet? Selv om klassen får ansatt
en assistent med noe tegnspråkkompe
tanse, og klassekameratene får innføring
i enkle regn, tilsvarer ikke dette et tegn
språklig miljø.

Derfor vil denne løsningen også være i
Strid med Opplæringslovens § 2-6 og
dens krav til opplæring i og på tegnspråk
i et tegnspråklig miljø. Hvordan skal en
døv / tunghørt elev få mulighet til å utvi
kle et rikt språk og en god språkforståelse
hvis eleven aldri får tilgang på mange og
gode språkmodeller? Det virker som om
utvalget ikke har vurdert konsekvensene
av å overføre statlige tilbud med relativt
store tegnspråkmiljøer til kommunale
tilbud m d mikro kopi ke tegnspråk
miljøer - i verste fall kun bestående aven
elev.

Det synkende heltidselevtallet på de stat
lige døveskolene er hovedargumentet for
forslaget. Et argument som gjentas fire
ganger i løpet aven side som er avsatt til
vurdering av tilbudet innenfor under
visningen av døve og tunghørte. På den
andre siden nevnes ikke deltidselevene
med et ord. Vi vet at deltidselevene har
økt i den samme perioden, og vi ser også
Bere på ungdomstrinnet og videregående
trinnet som har gitt opp «å høre» og der
for søker seg til en tospråklig opplæring
med norsk tegnspråk og norsk. Hvorfor
er ikke disse argumentene tatt med i
vurderingen?

Også Utdanningsforbundet
er skeptisk
I et debattmøte som FFO arrangerte om
rapporten rettet Christine Moe Hovind,
medlem i Utdanningsforbundets sen
tralstyre, kritikk mot Midtlyngutvalgets
arbeid.

- Det virker som om utvalget ser på spe
sialundervisning som noe negativt som
de har fått i oppgave å redusere omfanget
av i sterkest mulig grad. Det å spesiali
sere seg som pedagog blir dermed noe
negativt, nesten et skjellsord, sa hun og la
til: - I hvilke andre yrkesgrupper har en
spesialistutdanning så lav status?
Hun fremholdt også at forslaget om å
nedlegge de statlige grunnskolene for
døve og tunghørte krever en nærmere
konsekvensanalyse. At det er få elever ved
skolene er ikke en god nok begrunnelse,
mener hun.

Siste ord ikke sagt
Midtlyngutvalget har nå avgitt sin
rapport og den er sendt til alle berørte,
også interesseorganisasjonene, som kan
komme med sine innspill.
Så skal meldingen behandles i Stortin
gets undervisningskomite, før man even
tuelt vedtar å lage en stortingsmelding på
bakgrunn av rapporten.
Det er derfor en lang vei å gå før noe blir
bestemt, og mye kan forandres underveis.
Det er nå vårt arbeid starter.
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Sommeren er forbi, den blir visst kortere og kortere - men vi kan leve på
gode minner fram til neste sommer. Lorents Ness, Alesund forteller om
en fantastisk tur til Norges høyeste fjell, Galdhøppiggen, 2469 meter
over havet.

På bildet ser vi Inger Johanne Sandel1, Kristiansand, Lorents Ness og
Anny Ødegård, Oslo. To andre turkamerater, Helle Hammerlund og
Leif Rånes, begge Oslo var ikke med på bildet.
Foto: Elisabeth, Spiterstulen Fjellstue.

Ricco Mii.LLe/; veits.

deles sliter med å bli akseptert. I så måte
er konkurransen Mr Gay med på å bryte
ned negative holdninger. I Oslo har døve
homofile sin egen gruppe, kontakt på:
www.regnbuen@yahoo.com

Sergio Lara gikk helt til topps
i konkurransen og ble Mr Gay
Europa 2009. Arrangemen-
tet er årlig og det blir stadig
større. Konkurransene er pre
get av show, moro, underhold
ning og noe alvor - et fargerikt
fesjå med mening om du vil.
Konkurransen arrangeres
på rundgang i de europeiske
hovedstadene, det ble en
ganske så fredelig finale i Oslo - men da
konkurransen fant sted i Budapest var
det utstedt skuddpremie på arrangørene
og de ble beskytter av opprørspoliti. Det
forteller at homofile i mange land frem-

Homofile festdager i Oslo
Mange homofile døve i orge gledet seg
ekstra over å være publikummere på Mr
Gay Europa 2009 som ble gjennomført i
Oslo i slutten av august. For første gang
var det to døve finalister blant de 24
deltakerne: Ricco Muller (24) fra Sveits
og Dominic Meury (23) fra Tyskland.
De to er attpå til barndomsvenner, men
det er bare 6 år siden de stod åpent fram
som homofile. Da ble de to kjærester for
en periode. De meldte seg på den nasjo
nale Mr Gay finalen i sitt hjemland, der
begge to gikk til topps og så havnet de på
samme fly tilOslo.
Ordfører Fabian Stang i Oslo åpnet
homofesten i hovedstaden, og spanske

Fantastisk på Galdhøpiggen

Kombinerte hjelpemidler
Roar Austvik fra COMMidt

Har man et stort hørselstap så er pro
blemet ofte at man hører for mye! Det
man vil lytte til drukner i all støyen. Det
kommer av at avstanden mellom lydkil
den og høreapparatenes mikrofoner blir
for lang. Da forsterker høteapparatene
ikke bare opp lyden, men dessverre også
støyen. Man oppnår bedre lyd ved å sette
høreapparatene i teleslyngestilling og å få
plassert mikrofonene nær lydkildene.

Mange av leverandørene har nå kom
met med mer kombinerte hjelpemidler.
Altså slik at du ikke lengre rrenger ett
hjelpemiddel for hvert problemområde.
Et eksempel er COMMidts halsslynger
for mobiltelefon. I tillegg til at de er

hjelpemidler for mobiltelefonen dekker
de med enkle tilleggshjelpemidler også
en rekke andre behov for den som hører
dårlig. Eksempler er behovet for å lytte i
støyfylte forsamlinger som for eksempel
en restaurant, eller å lytte til «sidemann»
i bil. Med tilkoplete mikrofoner passer
den også godt i mindre møter. Når du
skal se på en TY der det ikke er tilkoplet
hjelpemidler for hørselshemmede kan du
bruke den samme halsslyngen og når du
vil lytte til ipoden din så bruker du bare
en liten mellomkabel til halsslyngen.

På denne måten blir det færre hjelpemid
ler å forholde seg til. Færre enheter som
skal lades, færre ladere å drasse på og
færre enheter å lære seg bruken av. I neste

generasjon
hjelpemid
ler vil man
også kunne
få inn sig
nalene fra
varslings
anlegget på
det samme
hjelpemid
let. Man
vil også få
automatisk
prioritering
av signalene slik at dersom det for ek
sempel ringer på dørklokka mens du ser
på TY så hører du dørklokka i stedet for
TY-lyden. Den drukner ikke i TY-lyden.
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Nedre Gausen skole Ny i jobben

Å være døv og blind

NY REKTOR pA AL FOLKEHØY
SKOLE OG KURSSENTER FOR
DØVE er ikke ansatt idet bladet
trykkes. Skolen ledes inntil videre av
trekløveret Karin Nielsen, Ann Kris
tin Malmquist og Manen Lundahl.

., ----"'"'NIELS KRISTENSEN er ansatt som
daglig leder av Frivillighetssentralen
for døve i Oslo. Sentralen drives av
Conrad Svendsen Senter og har loka
ler i Ullevålsveien 39.
Niels var tidligere ansatt som inspek
tør ved Al folkehøyskole og kurssenter
for døve.

<;,..
ASTRID MARIE SUND er ansatt
som fagsjef ved Eikholt, nasjonalt
ressurssenter for døvblinde. Hun var
tidligere leder av fagavdeli ngen ved
Stiftelsen Signo, Oslo.

Utdanningsdirektoratet har godkjent
at Nedre Gausen skole og Gausetangen
skole (hørende skole) får felles ledelse de
neste to årene. De to skolene ligger like
ved hverandre. Rektor på Nedre Gausen
blir rektor på begge skolene.

Samarbeidet mellom de to skolene har
utviklet seg hurtig slik at virksomheten
i dag på mange måter fremstår som en
skole. Det målrettede arbeidet med å
etablere inkluderende læringsmiljø for
både de døve og tunghørte elevene og
de hørende elevene vurderes som faglig
spennende og i stor grad vellykket i følge
Holmestrand kommune.

Arbeidet de to siste årene har vist at det
er behov for en felles ledelse. En kom
munal og en statlig ledelse ved siden av
hverandre har vært krevende. Alle partet
har ønsket en endring på dette. Utdan
ningsdirektoratets juridiske avdeling fin
ner ikke noen formelle juridiske hindrin
ger for den nye organiseringen.

gruppe, og at de er mer oppegående
enn de fleste journalister, redaktører og
politikere.
Dag Finn Simonsen i Språkrådet mener
at å bruke uttrykket «å være blind og
døv» i slike sammenhenger kan være
diskriminerende. Språkrådets syn er
at man skal ta hensyn, velge ord etter
sammenhengen og vise folkeskikk.

Mange journalister og redaktører av
aviser og blader er ordfattige.
Derfor skriver de ofte om folk som ikke
har vært nok oppmerksomme at «de
være både døv og blind».
Ofte brukes uttrykket om politikere
som har sagt eller gjort noe dumt.
De som leser Døves Tidsskrift vet at
døvblinde er en svært oppmerksom

Ledergruppen ved GausenskoIene, fra venstre
Cecilie Horgen, Anne Solberg, Birger Sæverud
(rektor) og Liv S. Dahl. Foto: Widar Pedersen.
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Frelsesarmeens
sommerleir

helge.herland@doveforbundet.no

Gøy på fjellet med FrelsesarIneen
helge.herland@doveforbundet.no

Stemningen er god. Smilene og replikkene sitter løst. Leken engasjerer slik at den pågår i flere
timer. Alder, synshemming og ustøe bein er ikke noen hindring, og døvhet en klar fordel, når
deltakerne på Frelsesarmeens sommerleir bruker uteområdet ved Sanderstølen hotell på Gols
fjellet til lek og moro.

Johannes Rekkedal på 92 år stabber seg
frem og er like lekelysten som den gang
da. Han forteller om noen dager på syke
hus i vinter der han var helt borte, men
det er historie. Nå er han helt med. Det
samme er Ragnar Wold fra Drammen.
Han er bare 84 år. Han forteller om et
hjerneslag for 12 år siden og om opptre
ningen i årene etterpå. Nå er han i fin

form. Jeg går mye, forteller han - men
jeg kan ikke løpe! Felles for Johannes
og Ragnar og de andre på leiren er at de
strør om seg med godord over Frelses
armeens sommerleir. Leiruken har et
program som kombinerer lek og bruk
av naturen, med andakter og samlinger
inne, aktuelle foredrag, tur til Lange
drags natur - og dyregård og god mat

på et fantastisk flott hotell gir deltakerne
en vitamininnsprøyting føt mørke høst
og vinterdager. Mange forteller at de
allerede på hjemveien gleder seg til neste
års leir!
Tidligere hadde Frelsesarmeen en egen
avdeling som jobbet for døve og blinde.
Nå er det armeens avdeling for «Over
60»-gruppen, som opprettholder tilbudet
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Frelsesarmeens sommerleir

Kelly Smevik, LeifErling og Anne-Beth
Fagermo.

- Åja, jeg har reist Norge på kryss og
tvers mange ganger. Besøksvirksomhe
ten var en vikrig oppgave den gang. På
steder der mange døve bodde samlet vi til
stevne, men ellers var det hjemmebesøk.
Det var en annen tid før, og jeg husker da
teksttelefonen kom på 1980-tallet at det
var et enormt fremskritt. Da kunne vi
begynne å ringe og avtale besøkene våre.
- Du har også arbeidet mye for døv
blinde?
- Da jeg begynte på 1950-tallet var det
ikke noe tilbud til døvblinde. De fleste
bodde på mindre steder og hadde liten
komakr med andre. Også dette ble bedre
på 1980-tallet da Statens sentralteam for
døvblinde ble opprettet. Da kunne vi i
Frelsesarmeen hjelpe med navn og adres
ser til mange døvblinde.
Kelly Smevik er blitt 76 år. Hun bor i
Oslo. Etter 10 minutters prat med henne
føles det som vi har væn venner hele
livet. Hun har lett for å få kontakt med
andre, gir av seg selv og har et smittende
godt humør. Sm ilet hennes løser opp selv
de verste regnbygene på Golsfjellet.
- Jeg har aldri angret på at jeg valgte
arbeidet for døve og blinde i Frelsesar
meen. Jeg er blitt kjent med så mange
fine mennesker og alltid blitt mottatt på
en god måte i døvemiljøet. Før hadde vi
møter og juletrefester i flere av døvefore
ningene, og fremdeles er det foreninger
som ønsker dette. Men etter at den
offenrlige colketjenesten kom i gang og
forholdene på mange måter er blitt bedre
for døve i samfunnet så er Frelsesarmeens
arbeid for gruppen blitt mindre. Men
jeg håper inderlig at vi kan fonsette med
de tradisjonelle sommerleirene. Selv om
mange har fått det bedre materielt har
mange døve fortsatt et SCOrt behov for å
komme sammen i større tegnspråklige
miljøer, understreker Kelly Smevik.

Utrolige Kelly Smevik
Kelly Smevik er en insritLlsjon i Frelses
armeens arbeid for døve. Hun er hedrer
med Kongens fonjenstmedalje for der
score arbeidet hun har nedlagt. Selv om
hun ble pensjonisr for 9 år siden er hun
selvsagr fremdeles med.
- Det er så kjekr å få være sammen med
gamle venner. Jeg kjenner jo nesten alle
døve som er på leiren fra tidligere og
båndene som knyttes gjennom tegnspråk
er spesielt sterke. Vi rrives så godr i lag.
Hun er fødr og oppvokst i Dønna, ved
Sandnessjøen og begyme sitt arbeid i
Frelsesarmeen i 1955. Kelly bruker norsk
tegnspråk som en innfødt, selv om hun
ikke har noen døve i familien. Hun læne
regnspråk da hun valgre å begynne i
armeens avdeling som jobbet for blinde
og døve.
- Jeg var med da det kom soldater fra
Frelsesarmeen sørfra på besøk i Nord
Norge, de kunne tegnspråk og jeg ble
med dem på hjemmebesøk og mører
i landsdelen. Jeg ble fascinert av tegn
og gjennom mange hjemmebesøk og
egemrening tilegnet jeg meg språket. Det
vanlige er at soldarer i armeen av og ril
flytter på seg ri l andre avdelinger, men
jeg valgte å bli på en og samme avdeling
gjennom hele yrkeslivet. Jeg ville bruke
regnspråkkunnskapene mine.
- Du har besøk mange døve hjemme?

Tidligere var det flere forskjellige som
merleirer for eldre med ulike arrangører.

å er det bare Frelsesarmeens leir som
er tilbake. Det vil være trist om de også
må gi seg. For vi ser at leken går lystig
mellom deltakerne på årets leir. Selv døve
med score synshemninger sarser med liv
og innsats på å treffe blinken! Og om
kvelden er det fest der deltakerne selv har
snekrer sammen programmet, kan der
bedre bli?

Jentelaget var best!

til døve, et tilbud som i scor grad dreier
seg om den årlige sommerleiren. 40
personer mellom 39 og 92 år er samlet en
uke på fjellet mellom Fagernes og Gol.
Ledere for leiren er ekreparet Anne-Beth
og Leif-Erling Fagermo, begge er majorer
i Frelsesarmeen. Med seg har de to tegn
språkcolker og evigunge Kelly Smevik.
- Vi kan dessverre ikke tegnspråk selv,
men har med oss co dyktige colker og
med Kelly som medhjelper får vi god
komakr med deltakerne likevel. Med en
gruppe på bare 40 blir det lettere å bli
kjem med folk. I forrige uke hadde vi ca
200 hørende pensjonister på sangleir her.
- Har sommerleiren for døve lange tradi
sjoner?
- Ja, de siste fire årene har vi hatt leiren
her på Sanderstølen. Før det brukte vi
Frelsesarmeens kurssenter ved Moss.
Deltakerne setter scor pris på å kunne
komme sammen en sommeruke i er miljø
der de forsrår og blir forsrått.
- Så leinilbudet vil fonsette i årene
fremover?
- Ja, vi håper det - men vi sliter øko
nomisk. Selv om deltakerne på leiren
beraler en egenandel er vi avhengig av
tilskudd fra der offenrlige. Vi får penger
fra posten «Trivselsti1rak for funksjons
hemmede», men rilskuddet derfra blir
mindre for hven år. Vi er redd for den
urviklingen, uren penger og folk klarer vi
ikke å gjennomføre slike leirer, avslutter
ekreparer Fagermo - som kan både hånd
alfabet og en del tegn, men som også har
dette smittende at med vilje til kommu
nikasjon kommer man langt.

Johannes Rekkedalfår råd av Kjell Gunnar
Brekke.
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•
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

o

KUNST- OG HANDVERKSUKE
ÅL FOLKEHØYSKOLE 15. - 20. NOVEMBER 2009

Vi tilbyr i år følgende kurs:

o

TEGNSPRAKPOESIVERKSTED:
Hva er tegnspråkpoesi? På kurset lærer du å lage egne tegnspråkdikt og
fremføre de. Det vil bli gitt forskjellige øvelser som det skal jobbes med
alene og i grupper. Georg Bjerkli har selv mye erfaring med tegnspråk
poesi og du vil få mye veiledning og hjelp til å lage egne dikt. Kurset er
for både nybegynnere og for de som ønsker å lære mer.

Lærer: Geors Bjerkli fra Trondheim. Han er til lærer på Høgskolen i
Sør-Trøndelag avd. lærer- og tolkeutdanning

SMYKKEFREMSTILLING:
På kurset er det mulig å lære å lage for eksempel armbånd, fotienker,
ulike typer halskjeder og øredobber. Til smykkefremstillingen brukes
steiner, forskjellige perletyper og i tillegg fisketråd, strikk eller lærtråd.
Det vil bli undervist i forskjellige teknikker. Bente Lisbeth har mange
ideer og forslag til hvordan du kan lage dine egne smykker.

Lærer: Bente Lisbeth Køk. Hun er lærer på Ål folkehøyskole.

SVEIPING/TREARBEID:
Sveiping er en gammel norsk husflidstradisjon. Med sveipeteknikken er
det mulig å lage brødfat, kurver og bokser med lokk. På kurset lærer
man å lage en boks med lokk og hvordan den kan dekoreres. Kurset er
for alle og krever ingen forkunnskaper.

Lærer: Bjarne Rasnhildstnit fra Ål. Han har hatt mange kurs i svei
ping og også undervist skolens elever i teknikken.

SCRAPBOOKING:
Scrapbooking er fremdeles en populær hobby. Du lærer hvordan du
skal dekorere en albumside med bilder, mønsterark, forskjellig småpynt
og tekst, og skape ulike typer layout. Det er i tillegg mulighet for å lage
forskjellige typer kort, bilder, esker m.m .. Lina har som tidligere år
mange ideer. Viktig at du tar med egne bilder til kurset!

Lærer: Lina lilsestuen, Ål. Hun har i flere år undervist skolens elever
iscrapping.

PORTRETTEGNING:
Du vil lære en spesiell teknikk som går ut på å overføre et fotoportrett
til malerlerret. Du lærer å skanne et bilde og redigere det på PC (pho
toshop). Etterpå forstørres motivet og blir så overført til et malerIer
ret. Bildet males til slutt med akrylmaling. Ta med egne portrettbilder
på kurset. Har du i tillegg egen PC med programmet Photoshop, kan du
også ta med den.

Lærer: larja RiiUa Wroldsen. Hun er utdannet lærer i formgiving.



•
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

o

KUNST- OG HANDVERKSUKE
ÅL FOLKEHØYSKOLE IS. - 20. NOVEMBER 2009

MINI JULEVERKSTED. lappeteknikk og toving:
Her blir det virkelig "lek med lapper i rødt. hvitt og litt grønt". Åse og
Anne har mange spennende ideer til julegaver du enkelt kan lage selv.
Det er mulighet for å sy duk, spisebrikker, brilleetui, pute, reisemappe
eller veggbokser. Du vil bli undervist i enkle teknikker som applikasjon.
broderi, håndsøm og maskinquilting, og i tillegg en ny teknikk som heter
"kjør i grøfta". Høres ikke dette spennende ut? Toving blir det også
mulighet for. Du kan bl.a. tove små gaver, som for eksempel julenisser,
julehjerter, varmer til presskanne, Sitteunderlag m.m. Ta gjerne med din
egen symaskin på kurset hvis du har en.

Lærere: Åse Auensen og Anne O. Folland. Begge har undervist på
tidligere kurs og er sikkert kjente for de fleste.

INTERNETT FOR NYBEGYNNERE:
Dette kurset er for de som sjelden eller aldri har prøvd internett. men
har sett at det er spennende. Unge som eldre er velkommen. Du kan ta
med deg din egen bærbar-PC (kanskje du kan kjøpe en ny før kurset?)
og øve deg på den sammen med kurslederen. Din bærbar-PC må kunne
koble til internett trådløst. så du kan bruke den både i kurslokalet og på
soverommet ditt.

Lærer: Rune Anda. Han har undervist i data på Ål ved flere anledninger.

Innreise:

Kursstart:

Søndag 15. november på kvelden. Det går buss fra Ål stasjon til skolen kl. 19.30.
Det vil bli enkel matservering ved ankomst. Info møte kl. 20.30 i spisesalen
Mandag 16. november kl 8.45.

Kurset slutter fredag 20. november kl. 10.30.

Påmeldingsfrist:
Deltakeravgift:
Reiseutgifter:

9. november
1.000 kr. Deltageravgiften må være betalt før kursstart! Skolens bankkonto nr. er: 2320.05.01071
Skolen dekker ikke alle reiseutgifter! Du må selv betale reiseutgifter opp til kr. 800,-.
Utgifter over kr. 800,- dekker skolen. Det er viktig at billigste reisemåte blir benyttet!

Det er mulig å ta med barn på kurset.
Det koster 300 kr pr døgn og dekker opphold og et tilbud i barnehagen eller skolehuset.

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:

ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
3570 Ål

e-post: aaIJolkehogskole@al.fhs.no

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE UKE PÅ ÅL FOLKEHØYSKOLE



Forelesningene dreide seg om identitet, kultur og
menneskerettigheter. Forelesere var Joseph Mur-

Sammen voksne ledsagere, WFDY-styre og
norske ledere, med leirleder Jannicke B. Kvit
vær i spissen, ble det en stor gruppe på over 80
personer.

Caroline Sofie Wroldsen, Oslo og Henrik T. Jo
hannesen, Oslo) Polen, Sveits, Slovakia, Spania,
Sverige, USA, Venezuela og Østerrike.

Dette er noen av drømmene ril de 44 deltakerne
på WFDYs (Døves verdensforbunds ungdomsor
ganisasjon) leir på AI folkehøyskole og kurssemer
for døve den første uken i august. Drømmene
var pem skrevet ned, mange med illusttasjoner,
og hengt opp på et stort tre på folkehøyskolen.
Deltakerne kom fta Albania, Australia, Belgia,
Canada, Danmark, Den Dominikanske Repu
blikk, Equador, Finland, Frankrike, Italia, Japan,
Kongo, Kosovo, Latvia, Mexico, New Zealand,
Norge (med Camilla Jøssang Vågen, Stavanger,

Vi drømmer om at:
- vi oppnår respekt og kjærlighet for vårt språk
- vi aksepterer hverandre som forskjellige ungdommer
- det ikke finnes samfunnsskapte barrierer
- det blir flere filmer der døve er med som skuespillere
- vi kan reise i hele verden
- jeg kan bli verdens beste sykepleier
- jeg kan bli profesjonell snøbrettkjører
- det blir slutt på all krig i verden
- jeg kan bli profesjonell fotballspillere
- jeg blir rik slik at jeg kan hjelpe døve i fattige deler av verden
- døve og hørende utvikler større forståelse for hverandre

Henrik Johannesen, Oslo,
sammen med sin nye venn
Reuben Buzzard, New
Zealand.
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ray, USA / Norge, Collin Allen, Australia
og Martje De Meuler, Belgia. Det var
god tid til gruppearbeid. Om kveldene
var d l' und [holdning d l' deltakern elv
hadde ansvaret for leker, sketsjer og an
net. Det var tur til Bjørneparken i Flå 
og opplevelsesløypen på Al folkehøyskole
var like populær som svømmebassenget.
Henrik Johannesen, Oslo, 14 år - elev
ved Vetland skole gir noen korte kom
mentarer:
- Første gang jeg er med, vi forstår
hverandre godt - er blitt god venn med
Reuben Buzzard, 14 år gammel fra New
Zealand.
- Til vanlig er hobbyene mine data, fot
ball og jenter - men på leiren har vi ikke
tid til data og heller ikke fotball.
- Morsomt med rur til Bjørneparken i
Flå.
- Forelesningene har vært interessante og
fint med gruppearbeid.

- Norsk mar er nok ikke så spennende for
mange ungdommer. ..

- Vi frykter ar svineinfluensaen skulle
ødelegge leiren, så vi rok våre forholds
regler. Alle måtte ta av seg skoene når de
gikk inn på skolen, alle måtte vaske seg
med spesiell såpe før måltidene, huske å
hosre i armhulen og slike ting, forteller
leirleder Jannicke B. Kvitvær.

Men ingen ble syke under oppholdet i
Hallingdal. Ingen skapte noen proble
mer, tvert i mor var der en gruppe 13
- 17 åringer som koste seg i hverandres
selskap.

- Rømmegrøten var nok drøy for flere
av ungdommene - og annen norsk mat
kunne være uvant, men det er vel en del
av det å reise utenlands på leir, mener
Jannicke.

LeirsjefJannicke B. Kvitvær.

- Vi begynre forsiktig med kommuni
kasjonen. Ungdommene fortalte hva de
het, viste navnetegner sitt og hvor de
kom fra. Så har Al folkehøyskole en flott
opplevelsesløype der deltakerne ble delt i
grupper og sammen måtte finne løsnin
ger på ulike praktiske oppgaver i løypen.
På den måten gled kommunikasjonen
på en naturlig måte og det er jo ganske
imponerende at så unge deltakere fra flere
verdensdeler kan komme sammen og
finne hverandre på tvers av alle språkbar
nerer.

Jannicke understreker også ar ungdoms
lederne hadde god hjelp fra gamlefar
Niels Kristensen, både i forberedelsene
og gjennomføringen av leiren. Norges
Døveforbund overtok den internasjonale
leiren på kort varsel da et anner land
måtte trekke seg og har bare fåtr rosende
ord for gjennomføringen.
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Palestina
I et prosjekt i regi av Palestina Røde Halvmåne, med støtte fra Røde Kors i
Norge, har Asma'a Anqawi som den første døve palestineren bestått videregå
ende skole. En veldig glad Angawi kunne under avslutningsseremonien fortelle
at suksessen stammer fra hardt arbeid, støtte fra foreldrene og Palestina Røde
Halvmånes Total Communication Center for døve.

- Dette er et signal til samfunnet generelt og spesielt andre døve om at alle kan
klare å fullføre sin utdannelse, sier Asma'a Anqawi.

Palestina Røde Halvmåne og døvesenteret vil fortsette å følge Anqawi når hun
tar fatt på universitetsstudiene denne høsten. Som kjent er også Signo og NDF
engasjert i arbeidet for døve i Palestina.

Europeisk konferanse for døve kristne
Aslaug Kristiansen deltok som eneste
norske deltaker på konferansen for døve
kristne i midten av juni i Munchen.
- Det vat med 220 deltakerne fra 26
land. Temaet var «Vandre med Gud».
Døve pastorer og evangelister fra flere
land talte. Det var veldig inspirerende
forkynnelse hver formiddag, og om et
termiddagene var det fritidsaktiviteter
der man kunne spille fotball, volleyball,
bade osv.

Aslaug er for veteran å regne når det
gjelder deltakelse på de internasjonale
konferansene for kristne. Hun deltok
første gang i Tyskland i 1968, den gang
het det «Internasjonal konferansen for
døve kristne». Senere i Danmark 1971,
Norge 1980, Sveits 1984, Wales 1988,
Nederland 1992, Sverige 1996, Estland,
2000, Danmark 2004 og i sommer altså
Tyskland.
- Jeg er så begeistret for at dette felles
skapet på tvers av landegrensene finnes.
Flere deltakerne kjenner jeg fra tidligere
konferanser. Om kveldene fikk vi infor
masjon fra enkelte land hvordan evange
liet sprer seg blant døve Det var drama
oppvisninger, helt utrolig å se hvordan
døve «sang» på forskjellige mårer. oen
fortalte om hvordan de fikk troen på
Herren Jesus som sin frelser, en deltaker
ble døpt i vannet. Da stod alle rundt og
«sang» med tegnspråk.
Aslaug har sett en utvikling fra starten
og til i dag. På den første konferansen
var det mange hørende som var med

og hadde ansvar for det meste, men
underveis har døve overtatt mer og mer.
På sommerens konferanse var det døve
selv som ledet hele konferansen, talte og
preket, ledet bønnen osv.
- Det er tydelig at døve er blitt mer bevis
ste. Det var morsomt å treffe både en døv

Ghana
I juni 2009 hadde den ghanesiske TV
stasjonen, Ghana Television (GTV),
premiere på tegnspråktolkning af deres
ukentlige nyhetsmagasin.
Det ghanesiske døveforbund har nådd
en milepæl i deres kamp for bedre vil
kår for døve i Ghana. Med tegnspråk
tolkning på der ukentlige nyh dsmaga
sin har de bedre adgang til informasjon
om hva som skjer i samfullner.

sykepleier og en døv lege på konferansen.
Hun oppfordret mange til å delta på
neste konferanse i St. Perersburg 25. juni
- 2.juli 2013.
De som ønsker kontakr med Aslaug
Kristiansen kan sende epost til:
aslaug_kristiansen@yahoo.com

- D ter vOrt håp og ønske at enda flere
nyhet ndinger vil bli tegnspråkrol
ket, og at sørvi en vil bli utvidet til å
omfatte også andre informasjonspro
granmmer. Vi ser også fram til ar andre
TV- ra joner vil følge opp med tolk
ning, uttaler GNAD på døveforbundet
i Ghana på deres hjemJneside.

Kilde: www.deaf.dk
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Tegnspråkenes stilling i Norden
I Finland er det laget en utredning
om tegnspråkenes stilling i Norden på
oppdrag av Nordens språkråd. Dette som
en hjelp til språkrådet i deres arbeid med
å revidere den nordiske språkkonvensjo
nen. De som står bak arbeidet er Karin
Hoyer, tegnspråklingvist ved Finlands
Dovas Forbund, og Kaisa Alanne, leder
i utvalget for finlandsk tegnspråk ved
Forskningssenralen og Sanni Kostiai
nen vEd Finlands Dovas Forbund som
sekretær. Utredningen er tilgjengelig på
på www.kl-deaf.fi

Utredningen slår blant annet fast at tegn
sptåk som minoritetsspråk i de nordiske
landene fremdeles har lav status sam
menliknet med talespråkene. Dette blir
forklart med at tegnspråk historisk aldri
har blitt sett på som et språk. De fleste
døveskolene har vektlagt talespråklig
undervisning. De første forskningsre
sultatene som viser at tegnspråkene er
naturlige og selvstendige språk kom først
på 1960-talJer.

I hvert land brukes det ett nasjonalt
tegnspråk, bortsett fra i Finland der de
bruker to tegnspråk, det finske tegnsprå
ket og det finlandssvenske tegnspråket.
Det pekes i utredningen på at døve
samer i Norge bruker er norsk tegnspråk
som er påvirket av samisk talespråk. De
bruker også et samisk håndalfabet som
skiller seg fra både det norske enhånds
og tohåndsalfabetet. På Færøyene og
Grønland bruker døve dansk tegnspråk,

men de har en del dialekttegn som skiller
seg fra det danske tegnspråket.

Det finnes skriftlige kilder som viser at
tegnspråk ble brukt allerede på 1700
tallet i Sverige, Finland og Norge. Men
først da døveskolene kom i gang ble
tegnspråkene for alvor utbredt og omtalt.
Dannelse av døvemiljøer og utviklingen
av tegnspråk henger ofte sammen med
de byene der det ble etablert skoler for
døve. Den første døveskolen i Norden
ble grunnlagt i 1807 i København, to år
etter kom den første svenske døveskolen,
Manillaskoien i Stockholm. I Norge ble
første skolen for døve startet i Trondheim
i 1825, i Finland i 1846, på Island i 1867
og på Færøyene i 1965. De nordiske tegn
språkene har altså blitt bruke i skolemil
jøene for døve i 200 år og er en etablert
del av det språklige mangfoldet i Norden.
I Norge venter vi på en felles norsk
språklov, der norsk tegnspråk inngår
som en naturlig del. På Grønland nevnes
tegnspråk overhodet ikke i landets
lover. På Færøyene nevnes døves rett til
undervisning i og på tegnspråk. Island
har en lovtekst som gir døve barn rett
til tospråklig undervisning i islandsk
tegnspråk og islandsk. I dansk lov finnes
det ikke noen egen paragraf som erkjen
ner dansk tegnspråk som språk, men
tegnspråket nevnes i flere forskjellige
lover, blant annet for tegnspråktolking
og tegnspråk i grunnskolen. Det svenske
tegnspråket ble anerkjent som døves
morsmål av Sveriges riksdag (Storting)

allerede i 1981, men språket har ikke hatt
noen sterk lovmessig forankring før i fjor,
da ble det vedtatt en lov om minoritets
språk i Sverige - der svensk tegnspråk
fremholdes som et språk som har krav
på ekstra vern og oppmerksomhet. I det
svenske språkrådet er det en egen stilling
knyttet til arbeidet for svensk tegnspråk.
En tilsvarende ordning får Norge i
vinter, da skal det ansettes en tegnspråk
konsulent i Språkrådet. I Finland er finsk
tegnspråk med i grunnlovens paragraf 17
om språklige rettigheter, der det står at
rettighetene for dem som anvender tegn
språk skal trygges gjennom lovgivning.

FN har vedtatt en konvensjon for
personer med funksjonsnedsettelse.
Denne konvensjonen vil få konsekvenser
for lovene i de nordiske landene, fordi
konvensjonen aksepterer døves språklige
rettigheter med blant annet tilgang til
informasjon, tolketjeneste, og utdanning
på tegnspråk.
Også Europarådets konvensjon om
regionale språk og minoritetsspråk vil få
konsekvenser for tegnspråkenes juridiske
stilling.

Utredningen beskriver videre den fors
kning som drives på tegnspråk i Norden,
muligheten for studier i tegnspråk på
høgskolenivå, tegnspråkundervisning til
foreldre, bruk av tegnspråk i grunnsko
lene for døve, tolketjenesten, tegnspråk
lig informasjon på tv og tegnspråklige
kulturtilbud.
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Alle kan skrive innlegg i «Syn på sakem>,
men vi ønsker korte innlegg, og vi tar
ikke inn innlegg som er sendt anonymt.
Redaktøren forbeholder seg også retten
til å forkorte innlegg.

Hvorfor stenge foreningene?
May Britt Nyløkken

Jeg lurer på hvorfor alle
døveforeningene sten
ger i sommerferien?

Drammen Døvefore
ning stengte også i
sommer, men semor
gruppen hadde åpent i

juli, og det var en stor suksess. En gang

var vi 21 som kom samme, en annen
gang hele 31 - der fem var langveisefa
rende, en kom helt fra Kina! Helt fantas
tisk! Jeg var med og stilte opp. Folk hørte
rykter om at vi hadde åpent i seniorgrup
pen og strømmet på. Vi hadde en fin
stemning. Foreningene bør tenke på de
mange som sitter alene hjemme. De Beste
reiser ikke bort om sommeren, de sitter

hjemme, og da er det godr å vite ar det
finnes et sted som er åpen og hvor man
kan treffes til sosialt samvær. Jeg håper at
alle døveforeningene vil tenke over dette.
Styremedlemmene eller andre frivillige
bør stille opp for å holde åpent. Det er
viktig å hjelpe hverandre. I Drammen
hadde vi åpent også i fjor, og vi satser på
det samme neste sommer.

Første døve til topps?
Niels Kristensen og Joseph Murray

Førsr
vil vi
gjerne SI

rakk ril
ToreW.
Chris
tiansen
for en

Bott artikkel om turen til Kilimanjaro
i forrige blad. Ja, det er en hard tur.
Vi kjenner oss igjen fra februar 1999,
da vi var på toppen av Afrikas høyesre
punkt. Du skrev at dere var de første

norske døve som nådde toppen. Det er
en interessant påsrand. Vi nådde alrså
toppen, men vi var ikke norske statsbor
ger på den tiden. iels er dansk og Joe
er amerikansk. Men vi har jobber på Ål
folkehøyskole og kurssenter for døve og
vært registrert i det norske folkeregisteret.
Altså er vi de første urenlandske døve,
som bor i Norge, som nådde toppen? Ni
els møtte tilfeldigvis en døv fra Danmark
for et år siden. Han heter Michael og var
på toppen sommeren 2008. Så iels var
ikke førsre danske døve, men han tar av

seg hatten for Michael som gikk til topps
om vinteren, mens vi var der om somme
ren. Et spørsmål vi lurer på er hvem som
var den første døve i Torden som nådde
toppen av Kilimanjaro? Er det noen av
leserne som ver der?

Vi gratulerer Tore W. Chrisriansen
og Sara Theresa Xanrhopolous Åsan
som kanskje var de førsre døve norske
srarsborgere på roppen av Kilimanjaro,
for har der vikelig ikke vært norske døve
der før?

Full tillit til Sandstad
Øystein Steette, Utdanningsdirektoratet

Direkrør Sreinar
Sandsrad leder Srarped
Vesr og Hunsrad skole i
henhold ril de poliriske
føringene som gjelder
for drifren. I Døves
Tidsskrifr nr. 3/2009
stod artikkelen «Egen

rådig direkrør raserer Hunsrad skole».
Direkrør Sreinar Sandsrad, Sratped Vesr,
beskyldes for «sniknedbygging av døve
skolen», og der uttrykkes «ar der ligger en
politisk vilje bak».
Urdanningsdirektorarer er, som erars
sryrer av Srarped Vesr, uenig i dette. Alle

direkrører i Srarped har løpende dialog
med direktorarer i forkant av prinsipielle
vedrak. Direkrør Sandsrad ivarerar på en
god måre dialogen med direktorarer og
øvrige fora der slike vikrige saker hører
hjemme, både når der gjelder ansatte og
brukere av Srarped Vesc.

Utdanningsdirektorarer har ikke som
mål å «spare mesr mulig penger på
drifren av døveskolene», slik det også
uttrykkes i artikkelen. De sratlige
spesialpedagogiske komperansesentrene
for hørselshemmete får, innenfor årlig
rildeling fra Stortinger, de ressurser som

er nødvendig for å gi er kvalirarivr godr
rilbud til helridselever, de!ridselever og
kurselever.

Direkrør Sandsrad dimensjonerer alle
avdelinger i Srarped Vesr, også Hunsrad
skole, ur fra errerspørsel etter rjenesrer
fra kommuner og fylkeskommuner i
Vesr-Norge, brukerbehov, faglig forsvar
ligher og økonomiske rammer som er gitt
for semerec. Direktorarer rapporrerer til
Kunnskapsdeparrememer om hvordan
Srarped Vesr bidrar ril å sikre kvalireren i
skole- og miljørilbud for hørselshemmede
elever.
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Svar til en fortvilet kvinne
Anne Kristine Grønsund

Da hørselen min i år i medisinske rermer
gikk fra sterkt tunghørt, til døv, fikk jeg
tilbud om cochlea implantat, noe jeg
takket ja til. Jeg har nylig fått koblet ril
lyden. Jeg ser frem ril å få en noe lettere
hverdag fordi implantatet, med trening,

til å fungere kommunikativt og sosialt
med andre tegnspråkbrukere, og til å
kunne bruke tolk der andre ikke kan
tegnspråk. Etter å ha lært tegnspråk, og
opplevd hva det virkelig betyr å være
sosial og inkludert i fellesskapet, godtar
jeg ikke lenger at «det går bra med meg»,
«jeg klarer meg» - når jeg selv ikke får
et sosialt utbytte. Jeg er i selskap, jeg tar
ikke eksamen! Selv om jeg kanskje kan
klare å munnavlese en del, vil jeg at sel
skapet skal være en hyggelig, avslappende
og berikende opplevelse - som jeg ønsker
å gjenta ved en senere anledning. Ikke
en eksamen i munnavIesing, gjetting og
skuespill, med hodepine som resultat.
Første gang jeg hadde tolk i selskap i min
manns familie, fikk han følgende kom
mentar: «Så flott Anne Kristine ser ut.
Hun sprudler jo!» Ja, slik kan det være.
Det er ikke så lett å være sprudlende,
engasjert, morsom - når du går opp til
eksamen i å oppfatte ord. Samtidig som
du skal holde fasaden, smile pent, «klare
deg bra>, ikke bli avslørt. Ved å ha tolk i
selskap opplever jeg å få informasjon om
mine familiemedlemmer som er viktig
for min følelse av inkludering, og som
muliggjør aktiv sosial deltakelse fra min
side. Tegnspråk har hjulpet meg til å få
balanse i livet og selvrespekt.

Det var vondt å lese innlegget ditt i DT
nr 6. Både for din egen smertes skyld 
men også fordi jeg kjenner meg så godt
igjen. Først av alt vil jeg si at jeg ser en
sterk kvinne i innlegget ditt. Tross mye
motgang hele livet, har du ikke gitt opp!
Du roper og skriker til halsen er sår for å
få svar, men fortsetter likevel. Jeg er intet
mindre enn mektig imponert!

Du har, som jeg, en ørliten hørselsrest.
Men den er tilliten hjelp i oppfattelse
av tale. Når jeg «høren>, kombinerer jeg
talens tonefall, munnavIesing og gjer
ting med avlesing av kroppsspråk. Selve
språklydene oppfatter jeg ikke, og jeg
er aldri sikker på hva som blir sagt. Jeg
gruer meg i forkant av selskaper, prøver å
unngå å be om hjelp i butikk og lignen
de. Jeg ser helst at fremmede folk ikke
snakker til meg - for hva sier de? Det er
så ubehagelig med de rare blikkene og
det skjeve, overbærende smilet jeg får når
jeg ikke klarer å oppfatte hva som blir
sagt. Samfunnet mangler kunnskap om
og forståelse for at det å være tunghørt,
i mange situasjoner beryr å fungere som
døv.

Akkurat som deg gjør dette meg sliten
og frustrert. Det gjør at jeg ikke ønsker
å oppsøke situasjoner som gir meg slike
negative erfaringer. Det er vanskelig for
omgivelsene å forstå ar det de oppfatter
som et hyggelig selskap, bare er et slit for
meg. år flere sitter og prater, hører jeg
bare: mmmm - mmm- mmmmm - og
kanskje en vokal eller to. Men like fullt 
det er som å gå opp til eksamen for hvert
eneste ord jeg prøve å høre/munnavlese/
gjette. Og eksamen er verken noe jeg
pleier å glede meg til eller blir avslap-
pet av. Alle mennesker opplever noe slit,
men vi må ha balanse i livet. Vi kan ikke
slite hele tiden! I et forsøk på å opprette
balanse mellom slit og avkobling, er det
lett å isolere seg. Ensomhet blir resulta
ret. Der trenger ikke være slik. Jeg kan
med hånda på hjerte si at jeg har et svært
godt liv i dag - takket være tegnspråk
og tegnspråklige brukere. Jeg kom inn i
et tegnspråklig miljø via arbeidsplassen.
Det er fullt mulig å lære seg tegnspråk
som voksen. Du lærer det kanskje ikke
like godt som en som har tegnspråk som
sitt førstespråk, det har ikke jeg gjort.
Men jeg har lært det mer enn godt nok
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både vil gi meg mer omgivelseslyd, og
fordi det vil hjelpe meg i talespråklig
kommunikasjon med andre. Det betyr
ikke at jeg blir normalthørende. Det blir
jeg aldri. Men jeg ønsker jo en så enkel
hverdag som mulig. Hvem gjør ikke det?
Hvis der skulle vise seg at jeg får så godt
utbytte av Cl at jeg i mange situasjoner
føler jeg kommuniserer avslappet og greit
i talespråklig kommunikasjon, så er jo
dette flott. Men jeg vil alltid være en del
av ægnspråkmiljøet, som har gitt livet
mitt så uendelig mye. Det er blitt en del
av meg, uavhengig av min hørselsfunk
sjon. Jeg trenger så god tilhørighet som
mulig både i det talespråklige miljøet
jeg er født inn i, og det tegnspråklige
miljøet jeg har valgt - og lært - er en stor
berikelse i livet mitt. Jeg trenger balanse
og hevder min rett til både norsk og
tegnspråk.

«Du klarer deg så bra du, Anne Kris
tine,» har mange sagt. OK! Greit! Men
jeg vil leve! Jeg vil ikke bare kjempe og
kave for å holde hodet over vannet. Jeg
vil svømme, dykke og urforske livet i
havet, leke! Og det gjør jeg i dag. Lykke,
ril «fortvilet kvinne». Jeg håper du fin
ner tegnspråkets vei, og når du kjemper
deg oppover bakkene, så husk at der er
nedoverbakker og sletter også. Og må du
opp en ekstra lang og srrevsom bakke, så
fokuser på utsikten som venter på deg på
bakketoppen. Jeg håper du en dag kan
skrive et nytt innlegg i «Syn på saken»,
under et helt annet navn. Det er mulig.
Det er innen rekkevidde.
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Hva er egentlig et tegn?
Dette er et spørsmål som du kanskje aldri har stilt deg. Eller kanskje tenker du at svaret
er nok så opplagt. Men er det egentlig så enkelt?

Mange tegnspråkforskere
sier at tegn i regnspråk er der
samme som ord iralespråk.
Men denne sammenligningen
er ikke helt uten problemer,
av flere årsaker. For det første
å er konseptet ,(ord) ikke

helr lert å bruke i forhold ril
muntlig språk heller. Der er
nemlig er konsept som har
blitt urviller gjennom bruk av
sJu-ifr. Forskning viser at barn
og voksne uren skrifrspråk
kompetanse har ingen klar ide
hva et ord et for noe.
OFte sier de at egennavn slik
som «På!>, og «Kari» er ord,
men de har problemer med
å Forstå at «Bilen», «kjører»
og «fort» er u-e ord i en et
ning som «Bilen kjører fort».
Hvorfor er det ikke fire ord
i setningen? Det er jo «bil»,
«en», «kjører» og (,Fort»?

Vi sier jo også at «En bil" er
to ord. Hvis vi hadde sl revet
«bil en» i tedenfor "bilen» så
hadde vi v I agt ar det var to

ord? Oghvaskjeteg ntlighvi
jegskriverutenmellom rom?

Blir da hele setningen ett ord?
Og er «over kudd» etr ord
eller (Q ~

Når språkvitere undersøker
muntlig språk (og ikke skrevet
rekst) så sl iter de med å fl nne
gode setn ingsgrenser og fak
tisk også med å definere ord.
Man kan vel si at vi mennesl er
skriver i ord og setninger, men
der er ikke slil vi snakker/bru
ket regnspråk.

I tillegg kommet ar nor ke
tegn og norske ord il ke er helt
like. Tegn i tegnspråk oppsrår
oFte på en lirt annen måre enn
talte ord, nemlig gjennom
bruk av ikonisiret - billedlig
her. Samtidig er ikke all tegn
like når det gjelder btuk av
ikonisitet. For NTS (norsk
regnspråk) blir det av og til
agt at «ett tegn kan rilsvate en

hel setning.» Derte Fordi noen
regn inneholder mye billedlig
informasjon samridig, hvor
både håndformen, bevegelser,
ansiktsuttrykk og kroppen
står For deler av betydningen
i tegner, som i BIL.KJØRER.
FORT.OPPOVERBAKKE.
FORBI.EN.SYKLIST*
Likevel oppfatter vi dette som
ett regn, ikke som flere. Andre
regn derimot ligner mer på det
vi kaller «enkelrord" på norsk

og har en relativ fasr kombina
sjon av håndform, bevegelse,
munnstilling osv., som «FOR
SLAG.,.

I det tørste tegnet l an man si
at forskjellige deler av kroppen
står for for kjellige ting man
snakk l' om, for eksempel rår
høyre hånd for en bil og ven
stre hånd for en syklist. I der
andre tegnet er alle kropps
deler ril sammen det som
utgjør betydningen «forslag».
I tillegg har vi peketegn som
ikke bærer en egen bet},dning,
men henvi er til noe. Og vi
har regn som binder andre
tegn ammen, men utover det
ikke betyr så mye, slik som
«HVIS.,.

Et regn kan med andre ord
være mye forskjellig men det
er jo det som gjør tegnspråk så
Hort og levende! Men dermed
er det også vanskelig å definere
hva er tegn er for noe. Der
besre svaret er kanskje: «der
kommer an på..."

* Punktum mellom ord med
store bokstaver betyr at alle
ordene til sammen tilsvarer ett
tegnspråktegn
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For denne gangen er der ikke profesjo
nelle skuespillere på scenen. Det er et
teaterverksted som et sendt på turne.
Gruppen består av fem skoleungdommer:
Petrine Olgeirsdottir er yngst med sine
15 år, så er det Truls S. Yggeseth, Remi
Roos, Petter Noddeland og Ming Hung
Lu. Med seg har de ro voksne: Asbjørn
Midtskogen og Daniela Roos. Sammen
har de brukt det meste av fritiden det
siste året på å øve inn forestillingen som
er insttuert av svensk / amerikaneren
Debbie Z. Rennie. Språkkonsulent et
Odd-Inge Schrøder, mens Con Mehlum
har ansvar for scenografi.

Det første som slår oss når vi ser forestil
lingen er: hvorfor velge en så vanskelig
forestilling til så unge og uerfarne skue
spillere? Vi ser jo at ungdommene har
et potensial. Hadde de spilt noe enklere
ville nok folk reist seg og jublet etter fore
stillingen. Vår kritikk mot «Stormen»
går derfor ikke så mye på skuespillernes
prestasjoner, men på de som har valgt
forestillingen - og når man har valgt, at
man ikke har en kvalitetskontroll som ser
at scenespråket ikke holder mål.

For det er det språklige som svikter. Vi
forstår ikke nok av hva skuespillerne sier
til at vi finner den røde tråden i fores ti
lingen. Det virker som om tegnspråkpo
esi betyr at man skal gjøre tegnene ekstra
store, med ekstra kruseduller der hen
dene tøyes oppover, bortover og nedover
i den uendelige. Og så er det replikker
der skuespillerne er i raske bevegelser,

gjerne også opprømte, der det blir mye
geberder - men der det overhodet ikke
er samsvar med munnstillinger og tegn.
Det blir bare voldsomt. Når dette holder
på i 2 timer blir det en prøvelse for flere
enn meg. Det hørende publikummet
reddes trolig av stemmeskuespiller Marit
Synnøve Berg.

Jo da, det finnes unntak: Petrine 01
geirsdottir har i rollen som Miranda et
scenespråk som viser at det er mulig, men
hun har ikke så veldig mange replikker
i stykket. Hun klarer nok ikke å få fram
følelser og nyanser i spillet, det skulle
da også bare mangle så ung som hun er.
Asbjørn Midtskogen, som Prospero gjør
en sterk jobb med sine mange replikker
og monologer, det er han som har fått
de største utfordringene i så måte. Alle
skuespillerne har en spilleglede som er
smittende, de gir alt - og med fortsatt
jobbing kan de utvikle det magiske som
profesjonelle skuespillere bergtar oss

med fra scenen og som vi har opplevd fra
Teater Manu tidligere.
Con Mehlum har ikke hjulpet skuespil
lere eller publikum mye med scenogra
fien. Scenen er helt naken, bortsett fra
en trekantet kasse som skifter plass på
scenen etter hvert som spillet skrider
fram. Det gjør at fokus på skuespillerne
blir fullstendig, vi har ingen vakre kulis
ser vi kan hvile øyene på når tegnspråk
poesien verken når fram til hjernen eller
hjertet vårt.

Teater Manu fortjener ros for at de
satser på ungdommene. De har nok lært
enormt mye gjennom prosessen både
om språk, Shakespeare og teaterhånd
verket. Men ingen vil beskylde teateret
for populisme om de nå setter opp noen
publikumsfavoritter fremover. Vil man
nå fram til det brede lag av døve bør nok
hver annen forestilling være en komedie,
for det er vel det brede lag av døve som er
teaterets mål?
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NYTTFRANDF
Døves I{ulturdager

Forbundsleder Hanne B. Kvitvær.

- Det blir likevel Døves Kulturdager i år,
opplyser forbundsleder Hanne B. Kvit
vær. - Vi kan ikke bryte en årlig tradi
sjon som startet i 1967. Derfor arbeider vi

nå med å få til kulturdager i Oslo helgen
4. - 6. desember.
- Hvordan blir programmet?
- Vi satser i rradisjonell stil på teaterfores-
tillinger fredag kveld og noen også lørdag
formiddag. Lørdag vil det ellers bli en
rekke verksteder og velge i mellom. Selv
sagt vil det bli samling lørdag kveld, men
om det blir fest som vi bruker å ha - eller
mer uformelt, er ikke klart ennå.
- Hva med søndagen?
- Da vil vi samarbeide med døvekirken
om gudstjeneste. Senere på dagen håper
vi på en sror julemesse der døve håndver
kere og kunstnere kan få solgt produk
tene sine og folk kan få slappe av og
kanskje få føling med lirr julestemning.
Jeg vil gjerne skryte av Teater Manu,
vi har et godt samarbeid med dem og
de vil bli en viktig medspiller ved disse
kulturdagene.

- Når er programmet og påmeldings
skjema klare?
- Det kommer i neste blad og påmel
dingsfristen vil være 1. november. Skrev
du også at vi har planer om en større
demonstrasjon lørdag ertermiddag?
- Nei, hva skal vi demonstrere mot?
- Kan hende vi denne gang skal demon-
srrere mot den manglende vilje som både
NRK og TV2 viser døve og tunghørte se
ere. Begge kanalene utvider sine sendin
ger til de som alt har mest fra før, mens
hundretusener av døve og tunghørre blir
oversett. Vi mener en fakkeldemonstra
sjon med ulike virkemidler kan vekke
folk og media, slik at de fokuserer på
denne urettferdigheten. Veldig mange av
våre medlemmer presser på for å få til en
ny lisenssrreik, men dette må vi disku
rere nærmere i forbundsstyret, avslutter
forbundslederen.

Fra styreprotokollen til NDF
* Organisering av døvblitte
Administrasjonen har avholdt møter
med represemamer for døvbJirre og
diskurerr siruasjonen. De skal legge frem
en strategiplan som styret skal diskutere
på neste møte. Imidlerrid ser vi at det
er noen urfordringer i forhold til det
nordiske samarbeider. Døvblitte har
inngårr et samarbeid i VDNR (Vuxen
davas nordiska råd) hvor NDF inngår
som en av partene - for øvrig det eneste
døveforbundet i Norden. Forbundssty
rer mener det ikke er grunnlag for NDF
å være tilslurret VDNR. Vedtektene
sammenfaller ikke med NDFs truktur
og demokratiske oppbygging og styret
ber derfor om at NDF trekkes ur av
VD R.

* NDFs bistandsarbeid
Tidligere bistandsrådgiver har urarbei
der et notat om DFs fremtidig satsing
på bistandsarbeid. Styret har også
morran et notar fra Atlas Allian en m d
deres synspunkter. Begge understreker
at N OF nå står overfor et veivalg - om
enten å satse eller ta en pause. Det siste
kan gi oss en mulighet til å forankre
bistandsarbeidet i NDF på nytt - og
vedta en oppdatert bistandsstrategi, og
ikke minst opparbeide kompetan e på
bistandsfelter.

Forbund styret ser positivt på at det
opprerres en linje for bistandsarbeid på
Al folkehøgskole og kurssenter for døve.
Styret vil gjerne diskurere detaljer errer
ferien.
Forbund tyret vedgår at vi i dag ikke
in nehar ti Isrrekkelig kapasitet og kom
petanse til å drive bistandsarbeid slik
vi ønsker. Det er nødvendig å forankre
bistandsarbeide i hele NDF og til det
trenger vi en pause samtidig som det
settes i gang en opplæring på AI folke
høgskole og kurs emer for døve. De to

pågående prosjektene på Madagaskar og
Palestina utfases i løpet aven toåJ"spe
riode.

* NDFs økonomiske
situasjon
Administrasjonen har utarbeidet et
notat 0111 I onsekvenser av OF økono
miske itua jon. Nyn re iderr buds;err
forslag bl også lagt ftem etteJ· at Helse
direkroratet reduserre [ilskuddet med kr
450000 i forhold til fjorårets til kudd.
Markedshuset og bistandsstillingen er
sagt opp, det er innført innkjøps- og
rei estopp. Kontrakten for en ansatt blir
ikke fornyet erter 31. desember. Det vil
bli foretatt omorganisering i administra
jonen. Andre tiltak om ble di kutert;

ynerligere oppsigelser, reduksjon i anrall
nummer av Døves Tidsskrift og økning
av medlemskonringenten. Budsjetrun
derskuddet er kr 800 000 og adminis
trasjonen be om å foreta ytterligere
tiltak for å redusere budsjertet, slik at
underskuddet blir tilsvarende beløpet
Helsedi rektoratet overraskende kuttett i
år ts bevilgning.

* Mottatt arv fra
Grønliens dødsbo
NDF er en a testamenrsarving ne ettet
Loui e Marie Grønlien ogA ulv Grøn-
Iien og det er motran kr l 016 842.
Beløpet fordeles lil t mellom fotenings
fondet og NDFs driftsfond.

* Døves Dag 2009
dminisrrasjonen har drøftet tema for

Dø e Dag 2009 og foreslår :tk joner
for tek ting a nor ke kinofilmer, i
samarbeid med HLE Tre per oner fra

OF og tre fra HLF kan lage paroler
for d gen. MariaAndersen blir ansvarlig
fra NDF og får m d eg en av ungdom
mene i tillegg til Niels Kristensen fta
Forbundsstyret. Detre blir først og
fremst en kampanje - med ungdom i
spi en. Vi tenker oss oppmøte ved de
store kinoene i byene.
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Utspill i valgkampen
I valgkampen sendte NDF blant
annet et brev til alle de politiske
partiene. Brevet ble et tankekors
for mange politikere, vi gjengir det
her, for det forteller også mye om de
utfordringene som NDF står overfor
når det gjelder informasjonstilgang
fremover:

Kjære alle politiske partier,
Norges Døveforbund er opptatt av at vi har
et samfunn der alle kan delta. Imidlertid
er det tall som tyder på at kanskje så mange
som 50 % av vår målgruppe sitter hjemme
i sofaen på valgdagen. Arsaken er at man
savner informasjon.

Hvem skulle trodd at tilgang til infor
masjon var et problem i 2009? Med all
verdens tekniske løsninger og velvilje
kan det da ikke være noen som føler de
mangler informasjon om politiske saker?
Jo, dessverre. En gjennomgang av parti
enes websider viser at ingen av partienes
webvideoer er tekstet, det er ikke lagt ut
informasjon på tegnspråk, og heller ikke er
lydjiler tilgjengelig som tekst.

Det er skuffende at dette skjer i en tid der
viljen til å skape inkluderende fellesskap er
til stede. 4. august skrev alle partier under
en erklæring om en inkluderende valgkamp
hos Likestillings- og diskrimineringsom
budet. Hvorfor er det så langt fra vilje til
handling?

Vi regner med at svarene fra dere vil være
at dette hadde dere ikke tenkt på, det er for
dyrt, for vanskelig, noen vil kanskje takke
får innspill som dere skal ta med dere vi
dere når hjemmesiden skalfornyes etc. Men
dere som partier har enstemmig vedtatt en
diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Vi
er klar over at den ikke forplikter når det
gjelder informasjon (ennå!) - men dere
har vedtatt prinsipper om universell utfor
ming. Hvordan kan vi forvente et samfunn
får alle når ikke en gang partiene - i en
valgkamp - klarer å gjøre budskapene sine
allment tilgjengelig?

Vi håper dere leser dette som en påmin
nelse og en vekker. Det er et demokratisk
problem om så mange som 600.000
hørselshemmede ikke har god nok tilgang
til informasjon.
Vi drømmer om den dagen vi bare VET
at all auditiv informasjon, hvor den enn
måtte være, også er tilgjengelig visuelt
via tekst og/eller tegnspråk. Kan vi ikke
sammen jobbefor at den dagen kommer så
fårt som mulig?

Prøvemedlemskap til
kun Kr. 100/75
NOF gir et tilbud til de som ikke er
medl mmer, for bare kr 100 kan vok ne
bli medlemmer ut årer - men ungdom
(13 - 26 år) bare beraler kr 75. Som
medlem får du rilsendt Døves Tids
skrifr gratis hver mån d, amt at du kan
benyrre deg av åre øvrig medlem til
bud. DF trenger Rere medlemmer for
å stå sterkere i sine politiske kampsaker.

Døve sliter med å bli akseptert i arbeidslivet.
NDFfJenw' barrierene! Genera/sekret/er Paal
Richard Peterson.

Studiereise til USA
Sissel Gjøen og Paal Richard Peterson fra

OF-administrasjonen drar på studie
reise til USA i midten av september. De
ønsker å lære mer om hvilke løsninger
som finnes i USA når det gjelder ny
teknologi og tilgjengelighet. Det betyr
at de vil lære mer om kommunikasjons
løsninger, renigherer, anvendelse av ny
reknologi og teksting - og reisen inklude
rer besøk hos myndigheter, døveforbund,
Gallaudet og teknologiske bedrifter der
døve er ledere. For eksempel er det slik
at USA tekster air som skjer på TV hele
tiden. Vi vil lære mer om hvordan det
er mulig, hvilken teknologi som brukes
og på hvilket grunnlag døve i USA kan
kreve slik teksting.
- Vi kan love et spennende foredrag
under ny giv-kurset, med ferske nyheter
fra USA, sier Sissel og Paal.
Studieturen er finansiert ved tilskudd fra
ulike eksterne legatet og studiestipend.

For deg om vil erve nye medlemmer
g oppnå vervepr mier er også dette er

glimrende tilbud!
På deafnet kan man både melde eg Inn
direkte og registrere vervinger.

Vi minner om at NDF
arbeider for:
• at regnspråket blir anerkjent som et
offisielt, norsk språk

• at døve skal få en bedre hverdag 
være talerør mot myndighetene

• at døve skal ha alle vanlige demokra
tiske rerrigheter

• at døve skal ha rert til tolk i alle
sammenhenger

• at tegn pråket skal videreutvikles

• at døve skal få et bredt kulturtilbud
på tegnspråk

• at forholdene skal bli optimale for
Cl-opererte barn

• at alle lærere som underviser døve
barn skal få tegnspråkurdannelse

• at døve skal få et best mulig TV
tilbud gjennom tegnspråk og teksting

• at den teknologiske utviklingen skal
komme døve ril gode

• at døve skal få et brede t mulig
kur tilbud lokal

• at levevilkårene til døve i den 3.
verden skal bedres

Benyrr anl dningen - bli medlem i
fellesskaper og støtt døvesaken.

Stikk innom
Gardermoen
Fredag 30. og lørdag 31. okrober ar
rangerer NDF kurs på Clarion Hotell
Oslo Airport. Da er det også messe der
Rere leverandører av tjenester og teknisk
utstyr for døve og tunghørte presenterer
sine produkter. For eksempel mobiltele
fon, varslingssystemer, kommunikasjons
løsninger og annet. Messen er åpen for
alle. Fredag fra kl 12 - 19 og lørdag kl
9 - 17. NDF oppfordrer døveforeninger,
pensjonistgrupper og enkeltpersoner til å
besøke messen og få ny kunnskap.
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Nødtelefon 1412

149 ville ikke ringe nødtelefon
Finn Arild Thordarson

Nart til søndag 16. august våknet Maren Otiola (28) med brystsmerter og prikkende følelse i fingertuppene. Det var vondt å
puste, og hun stod opp, men smertene avtok ikke. De ble bekymret for at det kunne være hjerteinfarkt, og fotsøkte å tinge erter
hjelp. Både hun og hennes mann Jose (29) er døve og har teksttelefon hjemme. Det er ikke mulig å varsle 113 via SMS eller direkte
gjennom teksttelefon, derfor ringte Jose til 149 for å be dem ringe 113.

Da 149 svarte, ga de beskjed om at Jose
mårte ringe 1412, som er nødnummeret
for teksrtelefon. Jose la da på, og ringte
1412. Men det var opptatt. Han forsøkte
flere ganger før han ringte tilbake til 149.
Da svarte 149 at de så at 1412 var ledig
nå, og sa han skulle prøve igjen. Han la
på igjen, og forsøkte 1412 igjen. Men
fikk fremdeles opptattsignal. Minurtene
gikk, og til slurt ringte han 149 igjen
for tredje gang.

Men fremdeles nektet 149 å ringe nødte
lefonen, og stod fast på at de skulle ringe
1412 igjen, som ifølge 149 ikke var opp
tart. Likevel fikk de bare opptattsignal
på 1412. De forsøkte flere ganger uten

resultat. De ringte 149 igjen, for tredje
gang. Da hadde det gått omtrent tjue
minutter siden første oppringing. Først
nå gikk 149 med på å tinge nødtelefonen,
men de kunne ikke ringe 113, de mårte
ha det vanlige telefonnummeret til nær
meste legevakt.

Jose mårte gå inn på internert og finne
fram det vanlige telefonnummeret. Tiden
gikk. Endelig ringte 149 til legevakten,
som igjen kontaktet 113. De fikk kon
takt, og erter å ha beskrevet symptomene
til Maren, kom ambulansen med fullt
blålys på bare et par minurter, og Maren
ble kjørt til legevakten.

Skremmende
Heldigvis viste det seg å være andre
årsaker til brystsmertene enn hjertein
farkt. Men familien mårte bruke nær en
halvtime fra situasjonen oppstod til de
fikk tak i hjelp.

- Hvis jeg virkelig hadde hjerteinfarkt,
kunne jeg da risikert å dø bare fordi 149
henviste til 1412 som ikke fungerte da?
spør Maren.

Ved et hjerteinfarkt teller hvert minurt.
Jo raskere man får hjelp, jo større er sjan
sen til å overleve. Er det da akseptabelt
at 149 kaster bort 20-25 minutter på å
insistere på at man skal ringe 1412?

30 døves TIDSSKRIFT Vl1edlemsblad for 1'\9rges 'Døveforbund 7/2009



- At det tok så lang tid å få hjelp, gjorde
at vi ble mer redde. Det var skremmende
å oppleve å ikke få hjelp. Hadde vi fått
kontakt med en gang, hadde vi følt mer
trygghet i situasjonen, sier Maren.

- Jeg forstår ikke hvorfor 149 ikke ville
ringe. De kunne bare ha ringt når jeg
sa at vi ikke kom gjennom til 1412, sier
Jose.

Nødtelefon 1412

Familien Oriola har to små barn. Nett
opp derfor var det viktig for dem å ha
teksttelefon, slik at de kan ringe etter
hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon.

- Den tryggheten vi trodde vi hadde
med teksttelefon viste seg å være en falsk
trygghet, sier Maren. Hva er egentlig
poenget med 149 og 1412, når systemet
ikke fungerer? Vi føler at vi fortsatt må
løpe ut og banke på dørene hos naboene.

Aktualiserer nødnummer
problemet for døve
Tidligere leste vi om Erling Jacobsen som
også fikk problemer med å få tak i hjelp
da båten hans brant opp på sjøen. Det
var ikke mulig å ta kontakt direkte via
SMS. Da ble det sagt at det fins nød
nummer for døve, men de er avhengig av
å være hjemme og ha teksttelefon tilgjen
gelig. I dette tilfellet var familien Oriola
hjemme, og hadde teksttelefon. Likevel
tok det for lang tid å få hjelp.

149 beklager helge.herland@doveforbundet.no

Døves Tidsskrift har kontaktet dag-
lig leder på formidlingssentralen Rita
Granmo for å få deres versjon av hendel
sen. Hun sier:
- Dette er et grovt overtramp av vår
kundebehandler. Som daglig leder er
det mitt ansvar og jeg beklager på det
sterkeste det som har skjedd. Jeg lover
at vi straks skal skjerpe rutinene. Jeg
har sjekket samtaleloggen for 16. august
både når det gjelder 149 og 1412. Denne
bekrefter fremstillingen om at det er
ringt tre ganger til 149, og at bare den
siste oppringningen har blitt behandlet.
Vi har ikke registrert oppringninger til
1412, og ved sjekk hos Telenot mener vi
forklaringen er som følger:

Vi har erfart at flere kunder har hatt
problemer med å nå 1412.
- I Telenor sitt nett fungerer alt som det
skal. Feilen ligger sannsynligvis i at de
dette gjelder har byttet leverandør av
telefoni og ikke har Telenor som telele
verandør. Enkelte av disse aktørene som
er på markedet sender ikke nødsignaler
inn i Telenor sitt nett når noen ringer
nødnummer. Altså når en som har annen
teleleverandør enn Telenor ringer 1412,
sender ikke den leverandøren korrekte
signaler om nød inn i Telenor sitt nett.
Det som gjøres nå er at Telenor sender
brev til alle operatørene i Norge, og gjør
de oppmerksomme på at de har feil. Vil
også anbefale de som vet de har dette
problemet, om å kontakte sin nåværende
teleoperatør for å gjøre de oppmerk
somme på dette. Slik at de forstår ar
dette må utføres fort og at det er alvorlig.

- Men burde ikke kunden fått hjelp på
149 ved første henvendelse?
- Selvsagt skulle han det. Kundeveieleder
har ikke lov å be noen som kommer inn
til 149, og sier det er nød, om å legge på
å ringe 1412. Kundeveileder har heller
ikke lov om å be om å få 8 sifret num
mer. Det var noe vi måtte på vårt gamle
system, i dag får vi automatisk opp det
nummeret det ringes fra og vi har med
en gang kontakt med riktig del av landet.
Dette skal alle kundeveilederne våte være
grundig kjent med. Jeg må si jeg ble helt
«kald» når jeg fikk denne informasjonen.
Jeg er glad dette endte godt, det kunne
endt mye verre. Jeg ber om forståelse for
at behandlingen av saken blir en petso
nalsak, unntatt fra offentlighet.

Rita Granmo ber om å få komme med
litt generell informasjon om numrene
1412 og 149.

år noen er i nød ringer man 1412.
Der skal anrop besvares på sekundet.
Mottaker trenger kun å skrive 110, 112
eller 113, og blir så satt i kontakt med
ønsket nødinstans. Vi har A-nr overfø
ring både på 149 og på 1412, det vil si at
kundeveilederne her automatisk vet hvor
det ringes fra. Det er nummeret til den
som ringer inn som blir hengende hele
veien, slik at opprinnelsesmarkeringen til
den som ri nger kommer opp til den nø
dinstansen det ringes til. Kundeveiler her
ringet altså 110,112 eller 113 og kommer
til den rette nødinstans hvor den som
ringer nød, ringer fra.
- Og hvis noen gjør feil og ringer nød til
149?

- Da skal anropet behandles på samme
måte som om man er kommet til 1412.
Vi trenger ikke vite hvor det ringes fra el
ler annet. år noen ringer 149 og sier det
er nød, skal man ALDRI oppleve å bli
bedt om å ringe 1412 eller lete selv opp
et telefonnummer. Det som er forskjell
på 1412 og 149, er at 1412 er nødnum
meret for døve og tunghørte i Norge og
tilfredsstiller de kravet nødnummer skal
ha. Ved å ringe 1412 får man øyeblikke
lig svar og hjelp. 149 er ikke nødnummer
og benyttes til daglige samtaler, der kan
man havne i kø og svartiden er etter tra
fikken og ledig kapasitet, avslutter daglig
leder Rita Granmo i firmaet eall-It as
som driver denne tjenesten på oppdrag
fra Telenor.

NDF kan ikke akseptere dette
Generalsekretær i NDF Paal Richatd
Peterson er skremt over denne hendelsen.
- Jeg er glad for at formidlingssentralen
straks tar ansvar for dette og beklager
det som skjedde. OF har lenge kjempet
for en nødmeldetjeneste via SMS, fordi
vi ikke tar med teksttelefonen når vi for
later hjemmet. år vi nå har fått en sak
der selv ikke numrene som kan ringes
via teksttelefonen fungerer, er det svært
alvorlig, og totalt uaksept;>belt.
Betyr det at døve ikke nå nødsentralene
verken via teksttelefon eller SMS, er vår
trygghet og sikkerhet grunnleggende
truet. Og ikke bare vår - tenk om døve
er den som oppdager en brann eller kom
mer først til et ulykkessted? Dette kan vi
ikke akseptere i 2009, og NDF vil jobbe
mye med saken fremover.
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

DeaflYlllpics llled ny rekord
5. - 15. september er det Deaf1ympics i hovedstaden i Taiwan, Taipei. De fleste har vel fulgt med
via hjemmesidene til norsk døveidrett, www.doveidrett.no. Det er ny rekord deltakelse, hele
2.670 aktive og 1.592 trenere og ledere - altså godt over 4.000 til sammen.

John Solem, en av våre beste olympiere gjennom tidene.

De kommer fra 81 land. Russ
land har den største troppen
med 225 aktive. I Norden stil
ler Danmark med 54 aktive,
de deltar med fotballag både
for kvinner og menn, Sverige
har 31 akrive, mens Finland
har 18 og Norge beskjedne
syv. Vi finner ikke aktive
fra Island på deltakerlistene.
Av andre land kan vi nevne
ar arrangørlandet har 138,
USA 141, China 78, Iran 55
- de delrar bare med menn,
England 79, Polen 45 - og fra
litt mer eksotiske strøk stiller
Venezuela med 43 og Fiji med
16 aktive.

De første sommerlekene for
døve ble arrangert i Paris i
1924, siden har mesterska
pene vært arrangert slik: 1928
Amsterdam, 1931 Niirnberg,
1935 London, 1939 Stock
holm, 1949 København, 1953
Brussel, 1957 Milano, 1961
Helsingfors, 1965 Washing
ron, 1969 Beograd, 1977
Malmø, 1977 Bucuresti,
1981 Køln, 1985 Los Ange
les, 1989 Christchurch, 1993
Sofia, 1997 København, 2001
Roma, 2005 Melbourne,
2009 Tapie og om fire år er
Aten vertskap.

Gjennom tidene har Norge
tatt 36 gull, 37 sølv og 33
bronsemedaljer ved Deaflym
pics sommerleker. Noen av
de største navnene i døves
idrettshistorie er: Fritjofr
Tenden som tok gull og sølv i
svømming i 1939, gull, to sølv
og en bronse i 1939 før ktigen

kom og ødela en lysende
idrettskarriere. Blant kvinner
utpeker Bergir Rafoss seg.
Hun tok gull både i høyde og
kule i 1949. Fire år etter fikk
hun bronse i lengde, og i 1953
tok hun gull i høyde og kule
og sølv lengde og diskos.

Ved lekene i 1953 i Brussel
oppnådde Norges sine beste
resultater gjennom tidene. I
tillegg til Bergir Rafoss rok
Olaf Skoglund tre gull, ro sølv
og en bronse i skyting. Anders
Haukedalen rok gull og sølv
i skyting. Så ble der sølv i
helmatch lag til herrene Skog
lund, Haukedalen og Vold. I
friidrett tok Endre Gryrnes
sølv både i srav, høyde og
tres reg. Kåre Smedsgård løp
inn til sølv på 10.000 meter,
Finn Gjøen tok bronse på
800 merer og Arnulf Pedersen
imponerte med bronse på
begge hekkeøvelsene. Det var
rider det!

I mer moderne tid utmerker
Olaf Garberg seg med gull i
slegge både i 1965, 1969, 1973
og 1977. Og så kom det en ny
kastkjempe i spyd, John So
lem. Han rok sølv i 1977, men
fulgte opp med gull i 1985,
1989, 1993 og 1997. Impone
rende! En annen fremragende
idrettsutøver var Bente An
dersen med gull i badminton
1985, 1989 og sølv i 1993.
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kl 11.20 Menn Oslo A - Oslo B
kll1.20 Kvinner Trondheim A - Bergen

Døvemesterskap
i fotball i Bergen
Det deltar fem herrelag og fire kvinnelag i døvemesterskapet
i fotball som arrangeres på Nymarksbanene, like ved Bran n
stadion, lørdag 3. og søndag 4. oktober. Her er kampoppsettet.

- Tronclheim

- Trondheim
- Trondheim B

Bergen
Oslo

kl 12.40 Menn Stavanger

Lø1'dag 3. oktober
kl 10.00 Menn
kl 10.00 Kvinner

Sport

Hamar satser på futsal

kl 11.20 Kvinner Trondheim B - Betgen

kl 14.00 Menn Oslo B - Bergen
kl 14.00 Kvinner Trondheim B - Trondheim A

kl 12.40 Menn Oslo B
kl 12.40 Kvinner Oslo

kl 15.20 Menn Stavanger
kl 15.20 Kvinner Bergen

- Betgen
- Oslo B

- Trondheim
- Trondheim A

- Bergen
- Oslo A

- Oslo A
- Oslo

Oslo A
Stavanger

Premieutdeling menn

Premieutdeling kvinner

Kl 16

kl 14.45 Menn
kl 14.45 Menn

Kl 14

Søndag 4, oktober
kl 10.00 Menn Stavanger
kllO.OO Menn Trondheim

Leder i Hamar Døves Idrettslag er inrervjuet i Hamar Ar
beiderblad. Der sier han blant annet:
- Vi leter etter nye medlemmer og en fotball trener. Hamar
Døves Idrettslag teller i dag 55 medlemmer. Fotball er den
største aktiviteten i laget, selv om de også har en turgruppe,
som ofte er på turer i skog og mark, og en bowlinggruppe.
Formålet med idrettslaget vårt er å inregrere folk med våre
funksjonshemninger og skape litt aktiviteter for denne
gruppen. Vi er på jakt etter nye medlemmer i alle aktivite
tene våre. Og vi ønsker en fotballtreneI' som fortrinnsvis har
litt kompetanse på 5-er-fotball. Vi spiller fotball ute og inne
- mest innendørs, sier Olsen, som også opplyser at på grunn
av sprengt hallkapasitet i Hamar by, spiller og trener laget i
Moelvhallen.

Futsal i Oslo
Oslo Døves Sportsklubb er tidlig ute med innbydelsen til
døvemesterskap i futsal i 2009. Mesterskapet blir gjennom
ført 6. - 7. februar i Ekeberg Idrettshall i Oslo.

Hamar satser på fOtbaltaget.

Døveidretten i Danmark
misfornøyd
Team Danmark, som tilsvarer Olympiatoppen i Norge,
vil ikke gi økonomisk støtte til den danske troppen til
DeaBympics i Tapei. Danske idrettsfolk som deltar i De
olympiske leker eller Paralympic får automatisk toppidretts
tilskudd og medaljebonus fra Team Danmark.
Leder i Danske Døve-Idrettsforbund Ole Faustrup sier i en
pressemelding at det er utrolig skuffende at man i dagens
Danmark ikke likestiller døve idrettsfolk med hørende og
funksjonshemmede idrettsutøvere. Han kaller det for en klar
forskjellsbehandling.
Danmark deltar med 54 aktive i Tapei.

Fest lø1'dag kveld
Lørdag 3. oktober kl 19 er det koldtbord og fest på Hotell
Scandic Senrrllm, like ved Semralbadet. Alle lagene bor på ho
tellet, men festen er åpen for alle. Påmelding før 20. september
til post@bdik.no
Spis så mye mexicansk mat du vil for kr. 295.

Belgeweme håper på mange tilskuere under Div! i fOtbaLl.
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Enkel politikk?
Stortingsvalger 2009 er kanskje over
når du leser detre. Men her jeg sirrer
og skriver, ver ingen hvilken vei haren
hopper. Blir det ny rødgrønn regjering?
Eller rar de borgerlige over? Eller blir
der komplen kaos med mindrerallsre
gjering, kabiJlerrspørsmål, urbrytere og
småparrier i vippeposisjon? Personlig
har jeg problemer med å besremme
meg. Jeg kan selvfølgelig finne ur
hviJker parri som tilraler meg mesr,
men de som velges inn på Srorringer
er enkeltpersoner. Og der er ikke bare
Srorringet som gjelder. Mye av makten
er i regjeringen, i komireene og i direk
rorarene. Der fins som regel regnspråk
venner i alle partier. Jeg har møn en del
av dem i min rid som reporrer for Tid
for tegn. Der gjør ar jeg renker mer på
hvem som burde komme på ren sted.
Hva med statssekretærene? Kanskje jeg
sremmer på et parri jeg egentlig ikke
deler grunnideologi med fordi jeg liker
personen som er på lisra. Men du velger
kandidarer i dirr hjemfylke, og kanskje
parriets størsre regnspråkvenn bor i et
anner fylke. I der hele ran er valger ikke
så enkelr.

Og hvilke paITier er egenrlig på vår
side? Ta for eksempel Ap og Frp. Slag
order ril Ap er: «Alle skal med.), Gjelder
det døve også? Hisrorisk serr vil jeg si
rja. Da jeg jobbet i Srarped ble der hvis
ker og tisker i korridorene ar et srerkt
AP er dårlig nytt for komperansesen
rrene, på grunn av prinsipper om «en
skole for alle». Men vi har regnspråk
venner der også, og fikk fremgang for
tegnspråksaken med en kulrurminister
fra AP. Hva Fremskrittspartiet angår,
gir deres slagord «for folk Aest» meg
inntrykk av at siden jeg ikke er som folk
Aest, er Frp ikke noe for meg. Likevel 
Frp stønet oss da døveskolene ble truer
med nedleggelse, selv om de ikke støttet
tegnspråk som offisielt språk.

Siden partiene ikke har førstehånds
komperaJlse om hva som er det retre å
gjøre i saker som aJlgår døve, fins det
bare en enkel løsning på dene: Få inn
en døv person på Srorringet. Med litt
Aaks kan den personen også være med
i regjeringen eller i de rene komiteene.
Toger er gån for denne gangen, men
hva med neste valg i 2013? Kanskje
NDF kan utarbeide en srrategiplan for
å få inn en døv person på innsiden av
der norske politiske landskaper? Hvil
ken strategi skal vi benytte?

Tallmessig overlegenhet? Finnmark er
landets minste fylke med ca 72.000
innbyggere og 5 srortingsrepresemanrer.
Vi er vel ca. 5000 døve her i landet.
Hvis vi tar med stemmeberenigede
slektninger og venner og Ayner opp
til Finnmark, kan vi kanskje samle
sammen 15.000 stemmeberettigede
innenfor samme fylke.

Maf1a-meroden? Gi en srortingsre
presentant følgende beskjed: Hvis du
ikke jobber for våre saker, blir det en
folkevandring av døve til ditt fylke, og
vi stemmer deg ut av srortinget før du
får jobbet opp full stortingspensjon!

Den romantiske meroden ? En me-
get attraktiv døv person innleder et
kjærlighetsforhold med en prominent
srorringspolitiker, og truer med å gå fra
ham eller henne om det norske sam
funn ikke blir bedre for døve.

Eller vi kan gjøre det på den gode
gamle måten: Mase på polirikerne om
å gjøre sånn og sånn. Også kalt lob
byvirksomhet. I år fant jeg ikke noen
spesielt oppsiktsvekkende gode saker
som gjorde det lett å velge pani. Jeg
savner skikkelige, konkrere løsninger på
klarr definerte problemer.
For eksempel:

Problem:
Høyarbeidsløsher blant døve og
andre med nedsan funksjonsevne.
Mange bedrifter har ingen med nedsart
funksjonsevne, spesielr innen offentlig
sekror.

Løsning:
AIle som ansener personer med nedsatr
funksjonsevne får frirak fra arbeidsgi
veravgiften på den ansarre og garanterr
dekket alle urgifrer til tilretrelegging.
]avissrja. Men i ri Ilegg: Arbeidsplassen
få~' halve tlygda di detfol'J'te liret!

Dererrer reduseres det gradvis med
10 prosent årlig, og erter 5 år er du
vanlig ansan med oppril 14,1 prosent
raban gjennom arbeidsgiveravgifren.
Med denne løsningen blir der et sterkt
økonomisk moriv for å ansette personer
med nedsatt funksjonsevne, og over tid
arrraktivr å beholde den ansarre!

Og staten vil faktisk spare penger på
denne løsningen. I sredet for å berale
ut for eksempel 150.000 kroner i årer
i rrygd, vil de der første årer betale
75.000 ril arbeidsplassen, men få til
bake kanskje 100.000 i skarreinntekter
fra den døve ansarre. DiHeransen er
175.000 kroner.

Der partier som kommer med slike
grep, får min stemme i 20l3!
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Conrad Svendsen Senter er en del av Signo og
en diakonal virksomhet som gir bo- og omsorg
stilbud i ulike former, habiliterings- og reha
biliteringstilbud og dagtilbud.

Virksomheten 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.

Conrad Svendsen
Senter

Vi søker:
Fagsjef ved Conrad Svendsen Senter
Fagsjefstillingen er leder for en fagseksjon som består av 12 fagstillinger. Fagseksjonen
gir tjenester til brukere ved senterets omsorgsboliger, utredningsseksjon og
dagvirksomhet. Brukerne har variert problematikk innen utviklingshemming,
utviklingsforstyrrelser, døvblindhet, psykiske og somatiske lidelser. Seksjonen er lagt i
stab til direktør og fagsjef rapporterer til direktør.

Vi ønsker en fagsjef som har:
• Bred erfaring med brukergruppenes problematikk
• Kompetanse i forhold til tilrettelegging av tiltak for mennesker med ulike behov
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Evne til å arbeide selvstendig og være pådriver i aktuelle saker
• Evne til å arbeide i, utvikle og lede team
Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Lede fagseksjonen og prioritere arbeidet slik at tjenestemottakerne får god og

hensiktsmessig bistand
• Tett samarbeid med lederne av botilbudene, dagtilbudet og utredningstilbudet
• Være direktørs rådgiver i faglige spørsmål
• Være en pådriver og koordinator for utviklings- og prosjektarbeid? Ønskede

kvalifikasjoner
• Psykolog, lege eller annen helsefaglig utdannelse på mastergradsnivå fra høyskole

eller universitet
• Realkompetanse kan eventuelt erstatte manglende grad for spesielt kvalifiserte søkere
• God kunnskap om helse- og sosiallovgivning
• Trives med å lede og prioritere
• Ryddig og strukturert
• Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr:
• Gode faglige utviklingsmuligheter
• Variert arbeidsmi~ø med gode kolleger
• Gode ordninger innen kurs og videreutdanning
• Lønn etter kvalifikasjoner og god pensjonsordning

Stillingen er 100 %. Tiltredelse etter avtale. For å søke stillingen benytt vårt
elektroniske søknadsskjema www.conradsvendsen.l1o. For nærmere informasjon om
stillingen kontakt direktør Rune Baardsen på telefon 23167361/95837355.
Søknadsfrist: 15.09.09

www.conradsvendsen.no
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