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Tegnspråktolkene er ikke tekniske hjelpemidler, de 
er mennesker som skal bygge broer mellom døve 
og hørende.  Noen situasjoner er mer private enn 
andre. Noen brukere har større behov for tilpasning 
enn andre. Kjemien mellom tolk og den døve må 
stemme. Derfor har det vært en regel at døve selv 
bestemmer hvem de vil ha som tolk. Mange av oss 
tar dette som en selvfølge og lar oss ikke stoppe av 
en tolkeformidling som gjerne vil spille rollen som 
Kongen på haugen. Men hva med gruppen av døve 
som ikke like lett kjenner sine rettigheter og som 
har vanskelig for argumentere mot en 
mektig tolketjeneste?

I bladet kan vi lese om Bente Larsens 
kamp for å få retten til å bruke de 
tolkene hun alltid har benyttet. De 
tolkene hun føler seg trygg sammen 
med. De tolkene hun forstår og som 
forstår henne. For Bente går dialogen 
med tolkeformidlerne på helsen løs. 
Har vi misforstått? Er det Nav sin 
oppgave å skape flere pasienter, eller 
er tolketjenesten faktisk til for å gjøre en jobb slik at 
døve kan få muligheter til et rikere liv?

Det synes nødvendig å minne tolketjenesten om at 
det var NDF som kjempet fram utdanning og auto-
risering av tegnspråktolker på slutten av 1970-tallet. 
Det er fortsatt NDF som må kjempe fram flere 
tolkestillinger gjennom interessepolitisk arbeid mot 
Arbeidsdepartementet og stortingspolitikerne.

De første årene med tegnspråktolker hadde NDF et 
nært samarbeid med tolkene og tolkeorganisasjonen. 
Døve hadde innflytelse på tjenesten. Slik er det ikke 
i dag. Nav sin tolketjeneste har 158 årsverk. De har 
bygget opp en byråkratisk tolketjeneste, men har de 
på veien glemt de døve brukerne?

På brukernes premisser
Saken vi forteller om Bente Larsen er et konkret 
eksempel. Et annet eksempel er Nav-utvalget som 
nettopp har fremlagt rapporten «Fornying av tolke-
tjenesten» uten at noen fra brukerorganisasjonene 
har fått lov til å delta i utarbeidelsen av rapporten. 
Det er når premissene for rapporten lages det er 
avgjørende å være med, ikke å bli invitert inn i 
varmen når rapporten skal evalueres – da vet vi av 
erfaring at det er vanskelig å få gjennomslag for noe 
som helst.

Det er behov for flere tolkestillinger 
enn de 158 vi har i dag. Men vi kan 
ikke i evigheter bare mase på flere 
tolker, vi må også se på hvordan Nav 
bruker ressursene de har og hvordan 
de kan effektivisere tjenesten. Vi vet 
at tolketjenesten i flere år har krevd 
en ny og bedre dataløsning for for-
midling av tolker, dette alene vil gjøre 
tjenesten mye bedre. Vi kan tipse om 
flere tiltak som trolig vil effektivisere 
driften:

• All tolkeformidling samlet på ett sted. Finnes det 
gode argumenter for å opprettholde en desentralisert 
formidling?
• Bruk ikke tolker som formidlere, de trengs som 
tolker. Det store antall formidlinger skjer via epost, 
sms og teksttelefon. Ansett døve formidlere, da får 
man straks også en arbeidsplass der dagligspråket 
blir tegnspråk og tolkene får mulighet til å utvikle 
språket sitt.
• Få bort den firkantete regelen som sier at det skal 
være to-tolker på de fleste oppdrag. Mange oppdrag 
som dekkes av to tolker kan greit løses med en, gå i 
dialog med brukerorganisasjonene om saken.

Et av Nav sine slagord er: «På brukernes premisser», 
vi bare minner om det!

Et av NAV sine 
slagord er:

«På brukernes  
premisser», 

vi bare minner om 
det!

Helge Herland
Redaktør
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- Film er spesielt viktig for barn og unge. 
De skal ha frihet til å se film uansett hvor 
der er i Norge sammen med venner og 
familie. Kino er en spesielt viktig sosial 
arena for denne gruppen. Alle norske 
filmer som får statstilskudd skal derfor 
være tekstet fra 1. januar.
- Hvor mange norske filmer lages uten 
statstilskudd, spør en engstelig represen-
tant?
- Så godt som alle filmer som lages i 
Norge er avhengig av statstilskudd, svarer 
statssekretæren og legger til:
- Filmprodusentene har igjen kommet 
med innspill om at tekst på filmene vil 
ødelegge den kunstneriske kvaliteten. 
Det argumentet aksepterer vi ikke. Nord-
menn er vant til å se tekstede utenland-
ske kvalitetsfilmer uten at noen klager 
på tapt kvalitet. Dessuten er det en halv 
million nordmenn hører så dårlig at de 
er avhengige av tekst for å få med seg 

replikkene i filmene, i tillegg kommer 
alle de som hører normalt, men som sliter 
med å oppfatte ulike dialekter.

Roger Solheim forteller at departementet 
også arbeider med et direktiv for norske 
tv-selskaper. Dette skal legges fram for 
Stortinget til behandling. Direktivet vil 
stille krav til at alle norske tv-selskaper 
med mer enn 5 prosent seeroppslutning 
må tolke alle sine programmer i tidsrom-
met 18 – 23. Vi har lenge oppmuntrer 
tv-kanalene til å tekste mer, men nå vil 
de få et krav om dette.

- Vi vet at dere ønsker teksting av alle 
programmer døgnet rundt. NRK har en 
målsetning om dette. Men for de andre 
norske tv-kanalene er det et langt skritt 
fremover når de tekster kveldsprogram-
met. Så må vi arbeide for en gradvis 
utvidelse av tekstingen. 

- Hva med direktesendte programmer 
blir de også tekstet?
- Foreløpig finnes det ikke teknikk til å 
oversette tale til tekst, men NRK bruker 
hurtigskrivere. De forteller at dette er 
svært ressurskrevende. Så kravet til de an-
dre tv-kanalene er foreløpig at de tekster 
de programmer som er teknisk mulig. 
For regjeringen er det et viktig mål å 
tilrettelegge for inkludering av funksjons-
hemmede på alle områder i samfunnet. 
Mange døve venter spent på den nye 
felles språkloven, der tegnspråk skal 
inkluderes. Når vil loven bli vedtatt?
- Å vedta nye lover i Norge er en tidkre-
vende prosess. Språkloven er en del av et 
større område og fremdeles er arbeidet i 
en tidlig fase. Den første konsekvensen av 
at tegnspråk gis status som ett av de nor-
ske språkene er at det er ansatt rådgiver i 
Språkrådet, det er gledelig. I det hele tatt 
har departementet satt i gang prosesser 
som gradvis vil gi bedre tilbud til døve, vi 
går i riktig retning, mener statssekretær 
Roger Solheim.
Det er kø av representanter som vil ha 
tegnet til å spørre eller gi kommentar til 
Solheims foredrag. Han får innspill om 
hvor viktig det er at også filmer på DVD 
blir tekstet, at USA gir tekstede utskrifter 
av radioprogrammer, at tv-kanalene i 
Nederland tekster absolutt alle program-
mer med oppfordring om at statssekretæ-
ren tar en studietur dit – og så er det flere 
direkte krav om at morgensendingene 
på NRK1 og TV2 må tekstes, at det er 
himla urettferdig å ikke få tilgang til 
distriktssendingene på NRK1 osv.
Statssekretæren svarer og noterer og 
avslutter med at han har full forståelse 
for kravene fra døve og tunghørte og at 
departementet vil arbeide videre for en 
stadig bedring av tilbudet. 

Norske filmer blir tekstet

NDFs topplederseminar
helge.herland@doveforbundet

Statssekretær Roger Solheim i Kulturdepartementet gleder forsamlingen med å fortelle at alle 
norske kinofilmer som får statstilskudd må være tekstet fra 1. januar 2012. Han blir tolket av 
Helene Winge. Og stedet er Gardermoen der NDF i slutten av oktober har samlet sine tillits-
valgte til topplederseminar med påfølgende landsråd.

Statssekretær Roger Solheim i Kulturdepartementet mener tilrettelegging av film og tv-sendinger for 
døve går i riktig retning. Her tolkes han av Helene Winge.
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- Det er ingen som har overordnet ansvar 
for tilrettelegging for funksjonshemmede 
som er i fengsel.  Det finnes heller ingen 
oversikt over hvor mange funksjonshem-
mede som er fengslet, forteller Hilde 
Haualand.

Hun har med økonomisk støtte fra Fritz 
Moens forskningsfond gjort en undersø-
kelse blant bevegelseshemmede og hør-
selshemmede i norske fengsler. Hun har 
blant annet intervjuet 4 hørselshemmede 
fanger om deres opplevelser med å være i 
fengsel. På spørsmål opplyser Hilde at det 
er vanskelig å svare på hvor mange døve 
og tunghørte som er fengslet i Norge, for 
det endrer seg stadig, men på en bestemt 
dato vet hun at det satt 12 hørselshem-
mede i norske fengsler. Men tallet kan 
være større, kunnskapen om hørselshem-
mede er dårlig i fengslene, så noen kan 
ha et hørselstap uten at det blir registrert 
ellet tatt spesielle hensyn til det.

- Jeg har hatt kontakt med 44 fengsler, 
det er så godt som alle fengslene i Norge 

Straffet og isolert

Hilde Hauland fra Fafo overrasket mange med 
sin dokumentasjon av dårlige soningsforhold for 
døve i norske fengsler.

Ingen bryr seg om forholdene for døve som sitter i fengsel? Vi ønsker at døve skal straffes som 
andre og da bør også soningsforholdene i fengslene tilrettelegges for døve. Dette er tanker vi 
får når Hilde Haualand forteller om sin undersøkelse om funksjonshemmedes soningsforhold i 
norske fengsler.

og kunnskapen om døve er minimal. Det 
betyr at informasjonen til døve fanger 
blir mangelfull, de får ofte ikke de opp-
lysningene de skal ha om rett til arbeid 
og utdanning under soningen og at det er 
visitortjeneste (besøkstjeneste). 

Den enkelte celle er knyttet til vaktsen-
tralen med et callingssystem som døve 
ikke kan benytte hvis fangen for eksem-
pel har behov for hjelp om natten.

- Når ingen kan tegnspråk blir døve 
utenfor det sosiale fellesskapet og at TV-
stuene i fengslene ofte ikke har teksttv 
forsterker denne følelsen, informerer 
Hilde til en forsamling som blir tydelig 
berørt av det hun forteller.
- Fengslene har ikke kunnskap om tek-
niske hjelpemidler for hørselshemmede 
og de kjenner heller ikke til tolketjenes-
ten, så den innsatte selv må kjempe for 
sine rettigheter, sier hun.

Hilde Haualand understreker at hennes 
rapport ikke er en fullstendig undersø-

Lite skjer med tolketjenesten
I løpet av de siste tre årene har det dessverre ikke skjedd så mye med tolketjenesten for hørsels-
hemmede, innleder Peter Hjort fra Nav.

I 2008 ble det lagt frem en Tolkeutred-
ning med mange forslag til utvikling og 
forbedring av tolketjenesten. Blant annet 
var det et forslag om at det skulle oppret-
tes 30 nye tolkestillinger hvert år. Et 
annet viktig forslag var at datasystemet 
som brukes til formidling av tolker skulle 
byttes ut, for dagens system er svært dår-
lig og unødvendig tidkrevende. 

Ingenting av dette er gjennomført, i det 
hele tatt er nesten ingenting av det som 
står Tolkeutredningen fra tre år tilbake 

realisert. Da kan man spørre seg hvordan 
Nav klarer å sette i gang et nytt prosjekt 
«Fornying av tolketjenesten», som ble 
presentert i september i år. Hva skal man 
med utredninger når det ikke finnes 
politisk vilje til å gjennomføre tiltakene 
som foreslås. Men dette er ikke Peter 
Hjorts feil, tvert imot hadde han styrt 
pengene er vi sikker på at mye hadde sett 
annerledes ut.
-Nav ønsker at mer av tolkingen skal skje 
gjennom bildetelefon, derfor er det nå 
mulig for alle døve å få gratis program-

vare til PC for bildetolking. Nesten 100 
brukere bestilte dette ved Døves Kultur-
dager i september, opplyser Peter Hjort.
- Nav har startet et forsøksprosjekt for 
studieåret 2011 / 2012 med bildetolking 
til flere studenter som tar høyere utdan-
ning.

Hjort lanserer to nye uttrykk: Tilste-
detolk og bildetolk. Tilstedetolk er den 
tradisjonelle tolkingen som døve er vant 
med, og det er ikke meningen at det skal 
bli slutt på dette, forsikrer han.

kelse, kun en kartlegging av problemstil-
linger. Rapportens tittel er: «Straffet og 
isolert. Innsatte med funksjonsnedsettel-
ser i norske fengsler. www.fafo.no» 
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- Vi baserer en døgnåpen tolketjeneste 
med mulighet både for tilstedetolk og 
bildetolk mellom kl 7 og 17. Mellom kl 
17 og 22 blir det satset på bildetolk, det 
er eneste måte å dekke tolkebehovet på. 
Etter kl 22 kan vi ikke love tolk, annet 
enn til akutte oppdrag.

Peter Hort forteller om planer og ønsker 
for akutt-tolketjeneste, kvalitetsheving av 
tolkene, utdanning av skrivetolker, døve 
som mellomtolker, bedre datasystem, 

Tegnspråk i Språkrådet

Peter Hjort fra Nav bekreftet at lite nytt har skjedd i tolketjenesten etter Tolkeutredningen i 2008.

Sonja Myhre Holten er den første rådgiveren i 
tegnspråk i Språkrådet.

- Jeg skal ikke være noe tegnspråkpoliti. Jeg skal ikke overta 
den rollen noen hadde på 1970-talet da NDF hadde kursbø-
ker som ble annonsert med «riktig norsk tegnspråk», forsikrer 
Sonja Myhre Holten, som er den første rådgiveren i tegnspråk 
i Språkrådet. 

flere tolkestillinger og mye mer. Men 
felles for det meste av dette er at Arbeids-
departementet sitter med nøkkelen – eller 
pengene – til løsningene.

- Det er bekymringsfullt at samfunnet 
ikke kan tilby faste stillinger til de som i 
dag tar utdanning som tegnspråktolker. 
Vår siste utredning viser at vi har 155 
tolkestillinger ved Nav. 

Vi har 516 frilanstolker, men bare 100 av 

disse har en lønn som gjør at de kan si at 
tolking er deres levebrød, sier Hjort.

Spørsmålene som etterfølger foreles-
ningen er mange og velkjente. De er så 
mange at han ikke rekker å svare på alt. 
I mengden av spørsmål og kommentarer 
noterer vi: Mangelen på tolker, har døve 
rett til å velge tolk selv, hvordan kan 
eldre sikres bildetelefon som de enkelt 
kan betjene, etterutdanning av tol-
kene, spesialisering av tolkene, tolk ved 
utenlandsreiser, flere tolker kan frigjøres 
om det blir slutt på koblingen tolk og 
ledsager, organiseringen av tolketjenesten 
må bedres, - flere foreningsrepresentanter 
etterlyser et nærmere samarbeid med 
Nav lokalt og en sterkere brukerstyring 
av tjenesten, nå styrer tolketjenesten alt. 
Hvorfor har ikke Nav startet en utred-
ning blant brukerne av tolketjenesten, 
spørres det?

- I statsbudsjettet fremgår det at Nav 
dekker 88 prosent av bestillingene på tol-
king. Dere sier at dette er feil. Det betyr 
at dere må synliggjøre mangelen. Dere 
må bestille tolk hver gang dere trenger 
det og ikke la være å bestille fordi dere 
tror dere ikke får tolk, repliserer Hjort til 
et av spørsmålene.

- Målet med stillingen min er å styrke 
bruken av tegnspråk i samfunnet. En 
viktig arbeidsoppgave blir å utvikle sam-
arbeid med institusjoner og interesseorga-
nisasjoner som arbeider med tegnspråk. 
Jeg skal innhente kunnskap om bruken 
og statusen til norsk tegnspråk. Det vil 
også være en viktig oppgave å informere 
om tegnspråk. Jeg skal gi råd om bruk av 
tegnspråk til det offentlige og til private, 
sier Holten. 

Tilbake til riktig og feil tegn.

- Av og til er det jo opplagt hva som er 
feil eller riktig tegn, andre ganger kan 
det være vanskeligere – men når noen for 
eksempel prøver å innføre et nytt tegn for 
Tromsø inspirert av Tromsøbroen må vi 
være på vakt. Vi har et godt innarbeidet 
tegn for Tromsø som står seg godt.

Sonja Myhre Holten nevner også at norsk 
tegnspråk de siste årene er blitt sterkt på-
virket av internasjonale tegn, vi må ikke 
underkjenne verdiene som ligger i vårt 
eget norske tegnspråk, advarer hun. 
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Konvensjonen ble vedattt i FNs general-
forsamling i desember 2006. Til nå har 
101 land ratifisert (forpliktet) konvensjo-
nen. Norge har foreløpig ikke gjort dette. 
Departementet antyder at det først vil 
bli gjort i 2013, fordi mye skal utredes 
og lover og forskrifter skal endres for å 
oppfylle konvensjonen. FFO har reagert 
på dette og vil ha fortgang i arbeidet.

- For første gang er døves situasjon direk-
te omtalt i en FN-konvensjon. Talespråk 
og tegnspråk er likestilt i konvensjonen. I 
artikkel 21 om ytringsfrihet og tilgang til 
informasjon sies det helt klart at landene 
skal arbeide for å anerkjenne og fremme 
bruken av tegnspråk, sier Gjøen.

Målet med konvensjonen er å sikre perso-
ner med funksjonsnedsettelse likestilling, 
inkludering, tilgjengelighet og få til en 
holdningsendring i samfunnet i synet på 
ulike funksjonshemninger. 

- I artikkel 24 sies det like tydelig at man 
skal sikre undervisningen for døve på et 
språk som er best tilpasset den enkelte, 
og i et miljø som gir størst mulig faglig 
og sosial utvikling. Det er spesielt nevnt 
at det skal ansettes lærere som kan tegn-

FN-konvensjonen er viktig

Interessepolitisk rådgiver i NDF Sissel Gjøen foreleste om FN-konvensjonen om rettigheter for perso-
ner med nedsatt funksjonsevne.

-Vi må lære hvordan vi i praksis kan bruke FN-konvensjonen om rettigheter for personer med 
nedsatt funksjonsevne, innleder Sissel Gjøen, interessepolitisk rådgiver i NDF.

språk, påpeker NDFs interessepolitiske 
rådgiver.

I artikkel 30 slås det fast at døve har rett 
til tilgang på fjernsynsprogram, film, 
teater og andre kulturopplevelser.

- Samme artikkel er også helt tydelig 

på at døve har rett til anerkjennelse av 
og støtte til sin spesielle språklige og 
kulturelle identitet, herunder tegnspråk 
og døvekultur. Det er viktig at vi bruker 
FN-konvensjonen, Språkmeldingen og 
Diskrimineringsloven i vårt arbeid for å 
bedre forholdene for døve her i landet og 
internasjonalt, avslutter Sissel Gjøen.

Milano-vedtaket er død
- Døve i verden har nå fått beklagelse for konsekvensene av vedtaket på Milano-kongressen i 
1880, der døvelærere fra hele verden med et stort flertall gikk inn for å advare mot bruk av tegn-
språk i undervisningen av døve, tegner Hedvig Sinnes.

Hun var en av deltakerne på kongressen 
i Vancouver, Canada, i fjor sommer, som 
vi tidligere har omtalt i bladet. Nå fortel-
ler hun om sine inntrykk til de topptil-
litsvalgte i døveorganisasjonen.

- Kongressen i Vancouver gjorde et 
enstemmig vedtak om å begrave Milano-
vedtaket for evig og alltid. Nå oppfordrer 
de 700 deltakerne fra mer enn 60 land 
som deltok på kongressen til at det gis 

undervisning til døve på og i tegnspråk, i 
tillegg til kunnskap om døves historie og 
kultur, sier Sinnes.

Hun mener at dette naturlig henger 
sammen med det som er uttrykt i FN-
konvensjonen som Sissel Gjøen foreleste 
om. Kongressen for undervisning av døve 
avholdes hvert femte år. 25 prosent av 
deltakerne var døve, mens det for fem år 
siden bare deltok 5 prosent døve. Hedvig 

Sinnes la frem en del av de temaene som 
ble diskutert av døvelærerne.

- Det er avgjørende med tidlig språkinn-
læring og kommunikasjon, økende enig-
het om at barna skal lære både tegnspråk 
og landets språk, lærere trenger mer 
kulturell forståelse for å tilrettelegge for 
individuell opplæring, skolene må ha til-
gang på gode språkmodeller som kan bi-
dra til å fremme språkutviklingen, bruk 
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av tegn og tale sammen er svært utfor-
drende og krever at brukerne behersker 
minst en av formene, og kjenner godt til 
den andre, lærere som har kunnskap om 
døve og undervisning av døve har større 
grad av suksess med å lære elevene å lese 
og skrive, døve elever har større tro på at 
de kan lære dersom de får presentert stof-
fet på tegnspråk, elevene får lære sosiale 
omgangsformer og utdanning for døve er 
ikke spesialundervisning, forteller Sinnes 
i sin oppsummering fra kongressen i 
Vancouver.

Mindre penger til 
voksenopplæring

Bjørn A. Kristiansen har ansvaret for NDFs voksenopplæringsbudsjett. Møre og Romsdal Døvefore-
nings representant Bente Olsen liker dårlig at foreningen i år ikke får tilskudd til sitt ledertrenings-
kurs lokalt og prøver her å lure noen penger fra Bjørn likevel.

- Det er kommet nye regler for voksenopplæringen, nå kreves det bare 8 timer for å få tilskudd 
til kurs, det er nok med en kursdeltaker som er over 14 år – men det stilles strengere krav til god-
kjent studieplan før kurset starter og kursdeltakerne skal ha kursbevis etter gjennomføringen, 
sier Bjørn A. Kristiansen som har ansvaret for voksenopplæringen i NDF.

Hedvig Sinnes, styremedlem i NDF, fortalte godt nytt fra døvelærerkonferansen i Canada. Selv om 
det skjedde sommeren 2010 er gode nyheter alltid kjærkomne.

Han forteller at NDF har laget egne 
og strengere regler for sine kurs. Alle 
helgekurs skal være på minst 12 timer 
og det samme skal alle tegnspråkkurs for 
hørende. Kravet fra NDF er også at det 
skal være minst 3 deltakere som gjen-
nomfører kurset.

- Alle kurs får et opplæringstilskudd på 
kr 100 per time. I tillegg er det mulig for 
NDF å gi et særskilt tilskudd, det som i 
dag kalles tilretteleggingstilskudd og som 
kan dekke merkostnader som følge av 
lange reiseavstander og annet.

Kristiansen oppfordrer døveforeningene 
til å arrangere flere kurs i ulike emner, 
spesielt ønsker NDF at det satses på flere 
kurs i organisasjonsarbeid og interesse-
politikk.
- NDF disponerer ca en million kroner 
til voksenopplæringskurs, det er mindre 
penger enn vi hadde tidligere år – men 
jo flere kurstimer vi klarer å arrangere, 
jo mer tilskudd vil vi få til kursene. At 

vi har mindre penger betyr dessverre at 
noen foreninger i år har fått nei på sine 
søknader om lokale kurs for tillitsvalgte. 
Alle foreningene vil bli invitert til et stu-

dielederseminar i januar, der web basert 
opplegg for administrering av kursvirk-
somheten blir et sentralt tema, avslutter 
Bjørn A. Kristiansen.
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Årsberetning og Regnskap
Landsrådet gjennomgår årsberetningen 
og regnskapene for 2010. Antall medlem-
mer viser 2.205, det er nedgang på 110 i 
forhold til 2009. Vi noterer at NDF for 
første gang fikk et statstilskudd til tegn-
språkarbeidet på kr. 350.000. Tidligere 
år har NDF fått tilskudd bare som en 
organisasjon for funksjonshemmede, det 
åpner seg nye perspektiver om myn-
dighetene evner å se NDF både som en 
språkorganisasjon og en organisasjon for 
funksjonshemmede. Årsberetningen viser 
at forbundet har prioritert arbeidet med 
å heve statusen til norsk tegnspråk, fulgt 
opp arbeidet med alarmtjenestene, jobbet 
overfor en bedring av tolketjenesten, hatt 
fokus på skolesaker osv.

2010 er preget av 
 nedbemanning 
på NDFs kontor. Antall stillinger ble i 
løpet av året redusert fra 10 til 5 ansatte 
og generalsekretærstillingen ble stående 
åpen, det vil si at Sissel Gjøen ble konsti-
tuert som generalsekretær etter 1. mai. 
Reduksjon av ansatte og ekstraordinære 

inntekter på bingo førte til at NDF for 
første gang på flere år fikk et driftsover-
skudd på regnskapet på ca. en million 
kroner. Inntektene fra bingo utløste 
en debatt på landsrådet om ikke disse 
inntektene burde vært delt 50/50 mellom 
forbund og de lokale døveforeningene 
der bingoen ble drevet. Saken tas opp på 
prinsipielt grunnlag senere. 

Handlingsplan
NDFs handlingsplam for 2011 – 2013, 
som ble vedtatt på landsmøtet i Tromsø 
i fjor forelå i språkvasket versjon. Noen 
representanter falt for fristelsen til å 
begynne en diskusjon om innholdet i 
handlingsplanen, men den vedtas på 
landsmøtene, nå var det formuleringer og 
tekst som sto i fokus. Ventelig vil hand-
lingsplanen bli trykket som en brosjyre 
og være allment tilgjengelig om kort tid.

Medlemsregisteret
NDF sliter med medlemsregisteret, det 
kom tydelig frem under diskusjonene på 
landsrådet. Verken forbund eller foreninge-
ne er fornøyd med dagens situasjon. Foren-

60 representanter deltok på NDFs landsråd, på første rad ser vi fra venstre generalsekretær Irene Greftegreff, styremedlem Hedvig Sinnes og forbundets 
nestleder Bjørn Stensvoll.

NDFs landsråd
helge.herland@doveforbundet.no

Loven til NDF slår fast at i de årene det ikke er landsmøtet skal det avholdes landsråd. Årets 
landsråd ble gjennomført søndag 23. oktober, som en oppfølging av topplederseminaret. 17 fo-
reninger deltok, i tillegg til forbundets enheter, styret og administrasjon.

ingene savner tilbakemelding på hvem som 
har betalt kontingenten, hvem som melder 
seg inn og ut osv. Forbundet er usikre på 
hvor mye ressurser de har råd til å bruke på 
å få et vel fungerende medlemsregister, man 
enes om å opprette et hurtigarbeidende 
utvalg med representanter fra forbund og 
foreningene for å utarbeide krav og løsnin-
ger for en god medlemsregistrering.

Særfradrag
Det evige spørsmålet om bortfall av særfra-
drag på grunn av døvhet for noen år siden 
blir fortsatt diskutert. NDF opprettet et 
utvalg for å utrede spørsmålet særfradrag 
og grunnstønad, men arbeidet er ikke blitt 
fulgt opp på en god nok måte. NDF tok 
selvkritikk på dette og vil ta tak i saken.

Ellers ble det reist en rekke mindre 
spørsmål og det ble utvekslet erfaringer 
mellom foreningene. Blant annet var det 
friske gruppediskusjoner om fremtiden 
både til kulturdagene og døveforeninge-
ne. Den debatten vil nok fortsette lokalt 
og sentralt. Landsrådet og toppledersemi-
naret er en viktig møteplass i NDF.
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Tolketjeneste
helge.herland@doveforbundet.no

Bente Larsen krever en tolketjeneste som viser respekt for døves situasjon.

Bente viser meg en sms melding fra tol-
ketjenesten som bekrefter dette: 
‹‹Hei. Du har fått beskjed om tolken 
som kommer 6. desember. Det er ikke 
nødvendig eller best at Lotte tolker den 
dagen. En juleavslutning kan hvem som 
helst tolke for deg. Vi kan ikke trekke 
en tolk som allerede har fått et oppdrag.»

Vi har anonymisert Bentes faste tolk og 
kaller henne bare for Lotte, på samme måte 
har vi tatt bort navnet på tolkeformidleren. 
Det er ikke personene som er viktig i denne 
saken, det er prinsippet om rett til å velge 
tolk og hvilken forståelse tolketjenesten har 
for døve i tolkesituasjoner.
- Jeg vil ha Lotte som tolk fordi jeg slap-
per så godt av på møtene når hun tolker. 

Hun kjenner alle uttrykkene i quilting, 
hun er rolig og avslappet når hun tolker. 
Hun forstår hva jeg sier og kan stemme-
tolke meg riktig. Jeg har hatt andre tolker 
som forstår meg dårligere, jeg må gjenta 
hva jeg sier flere ganger – og de klarer 
heller ikke å bruke et tegnspråk slik at jeg 
forstår godt nok. Situasjonen blir spent, 
jeg føler at tolkene blir irritert på meg, jeg 
blir sliten og sint - og møtene som skal 
være månedens høydepunkt for meg blir 
mislykket.

Nå får den oppsatte tolken kjennskap til 
at hun ikke er ønsket av Bente og hun 
gjør det eneste fornuftige. Hun trekker 
seg fra oppdraget. Da skulle man kanskje 
tro at saken var biff, men nei ikke i byrå-

kratiet til Nav Hordaland. Der sendes 
tolkeoppdraget ut til alle tegnspråktolker 
som er knyttet til sentralen, med tre 
dagers frist til å melde sin interesse for 
oppdraget. Bente skal holdes på pineben-
ken så lenge som mulig. Etter den runden 
får endelig Bente Larsen den tolken hun 
ønsker seg til juleavslutningen.

- Tolketjenesten følger 
 reglene
Vi har spurt avdelingsleder Dorthea Vik 
hvorfor de behandler Bente Larsen på 
denne måten. Hun svarer at de ikke har 
anledning til å kommentere enkeltsaker 
og gir derfor generell informasjon om de 
reglene de har for tolkeformidling. Hun 
sier blant annet:

Tolketjeneste på  
brukernes premisser?

- Jeg blir syk av den behandlingen jeg får av tolketjenesten. Jeg blir deprimert, 
jeg gråter og jeg tenker på saken hele tiden. Jeg forstår ikke at tolketjenesten kan 
behandle oss døve slik. Nav sitt mål er vel å få folk friske, ikke gjøre oss syke?

Det er Bente Larsen i Bergen som fortel-
ler. Hun er 43 år, jobber som kanti-
nearbeider på Statped Vest og hennes 
store hobby i livet er quilting. Hun er en 
landets mest kjente i dette håndarbeidet 
som mange kjenner bedre under navnet 
lappeteknikk. Hun har laget mange 
fantastiske tepper, duker osv. Hun skriver 
artikler i quiltebladet og hun deltar 
på møter og kurs. Til det siste er hun 
avhengig av tolk. Hun har avtalt med sin 
«faste» tolk, som har bekreftet at hun kan 
ta jobben, og sendt beskjed om dette til 
tolketjenesten i Nav Hordaland.
- I 20 år har jeg brukt den samme tolken, 
det har aldri vært noen problemer før i 
det siste året. Nå får jeg ikke bruke den 
tolken jeg føler meg trygg på, tolketjenes-
ten mener jeg skal bruke de tolkene som 
de velger.
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Tolketjeneste

- Alle brukere har rett til å fremsette 
ønske om tolk ved bestilling, men tol-
ketjenesten kan dessverre ikke alltid 
imøtekomme dette. Alle tolkeoppdrag 
skal tilmeldes tolketjenesten, slik at de 
formidler tolker til oppdragene på en 
forsvarlig måte. Tolketjenesten har egne 
tolker og tolker med tilleggsavtale som 
settes opp på oppdrag før de kjøper 
tjenester hos frilanstolker, dette i henhold 
til forsvarlig forvaltning av statens ressur-
ser. Alle oppdrag som ikke dekkes med 
egne eller tilgjengelige tolker tilbys frilan-
stolker og det setter frist for tilbakemel-
ding. Dette mener tolketjenesten vil sikre 
brukerne på den måten at alle vil kunne 
stille likt og en vil unngå at de med stort 
nettverk blir prioritert før andre brukere. 
Samtidig vil det også være lettere for å 
sikre rett tolk på rett oppdrag.

Men det står også i retningslinjene til 
tjenesten som Dorthe Vik styrer: ‹‹Ved 
spesielle tilfeller kan vi avvike disse 
rutinene i samråd med leder.›› (Vår 
utheving.)
 
Rune Anda har jobbet som daglig leder 
i Bergen Døvesenter i mange år, nå har 
han permisjon for å jobbe på Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve, men er 
tilbake i sjefsstolen på døvesenteret 
1. januar. Han sier i en kommentar:

- Som daglig leder i Bergen Døvesenter 
mottar jeg iblant bønn om å hjelpe ulike 
personer. Bente har kontaktet meg i for-
bindelse med denne saken. Jeg har vært i 
kontakt med avdelingsleder i tolketjenes-
ten Hordaland, Dorthea Vik, og foreslått 
et møte med henne når jeg er tilbake på 
kontoret i januar. Det jeg ønsker er at de 
retningslinjene som tolketjenesten har 
laget bør legges fram som utgangspunkt 
for diskusjon sammen med brukerorgani-
sasjonen, i dette tilfellet Bergen Døvesen-
ter og eventuelle andre brukere. Det må 
ikke være slik at tolketjenesten lager ret-
ningslinjene for bruk av tolk alene, uten 
vår medvirkning og «godkjennelse». Det 
var døveorganisasjonen som kjempet for 
å få opprettet tolkeyrket. Nå er takken 
det å lage strenge regler mot brukerne. 

- Du må bruke to tolker
Men tro ikke at saken med Bente er over. 
I motsetning til de fleste av oss andre 

er hun tidlig ute med sine bestillinger 
for tolk i 2012. Hun ønsker også da sin 
faste tolk, men Lotte hører ingenting 
fra Tolketjenesten. Bente må purre på 
bestillingen, så får hun dette svaret fra 
tolketjenesten:

‹‹Det stemmer at vi ikke har tatt kontakt 
med Lotte ang bestillingene for 2012. 
Vi sendte deg sms torsdag 6. okt hvor vi 
forklarte at vi ikke kan prioritere disse 
bestillingene enda, da det er langt frem 
i tid. Vi har andre bestillinger vi må 
behandle først. Jeg vil også informere om 
at bestillinger blir sendt ut til alle tolker, 
og Lotte må melde seg på lik linje med 
andre tolker. Det er fordi vi er pliktet til 
å tilby alle tolker ledige oppdrag.»

- Jeg bestiller i god tid av to grunner: 
Noen av møtene i 2012 har påmeldings-
frist i desember, blant annet en jubile-
umsfest i quilteforbundet. Jeg bestiller 
i god tid for å være sikker på å få tolk 
og når Lotte sier ja, er det uforståelig at 
tolketjenesten ikke kan bekrefte at det er 
i orden. Vi mennesker er forskjellige. Jeg 
er avhengig av god organisering av livet 
mitt, da har jeg kontroll og kan slappe av. 
Det å gå i uvisse ødelegger livskvaliteten 
min, forklarer Bente. 

Bente understreker også at det er en 
annen tolk hun gjerne bruker, så hun er 
ikke helt avhengig bare av Lotte. Hun 
er også skuffet over tolketjenesten sine 
regler om at døve må bruke to tolker på 
oppdrag som går over to timer. 

- Jeg forstår selvsagt godt at det må være 
to tolker på foredrag, men det jeg bestil-
ler tolk til er håndverkskurs, der prat 
veksler mellom praktisk arbeid. Derfor 
får tolken sine pauser. Med to tolker blir 
den ene tolken arbeidsledig og ofte sit-
tende med mobiltelefonen sin. Dessuten 
er det anstrengende og forstyrrende når 
to tolker hele tiden skal bytte på det.

Vi har bedt interessepolitisk rådgiver i 
Norges Døveforbund, Sissel Gjøen, om 
en kommentar til det Bente Larsen for-
teller og spesielt om døves rett til å velge 
tolk selv er reell?

- Ja, døves rett til å velge tolk er helt 
klar. Denne saken føyer seg inn i en 

rekke av saker som viser at tolketjenesten 
bruker uforholdsmessig mye ressurser 
på formidling av tolker. NDF har flere 
ganger påpekt behovet for et web-basert 
formidlingssystem. At vi som bestillere 
og tolketjenesten som leverer tjenesten, 
legger inn profil på nett og «forhandler» 
på den måten. Da har vi også mulighet 
for å se hvilke tolker som er ledige. Vi 
kan selvsagt ikke få ønsket om fast tolk 
oppfylt hver gang – men tolketjenesten 
skal strekke seg langt for å oppfylle slike 
ønsker. Det er oftest til dagliglivet og 
mer personlige og private situasjoner man 
ønsker bestemt tolk. 
- Her har også tolken sagt seg villig til å 
ta oppdraget – burde ikke saken da være 
løst?
- Jo, denne saken minner mer om tung-
rodd byråkrati og maktmisbruk. Ingen 
bestiller tolk hvis de ikke trenger det. 
Vi må kunne forvente at tolketjenesten be-
handler oss med respekt. Det er ingen tvil 
om at det er store forskjeller i kvalitet på 
tolkingen – det i seg selv er grunn god nok 
til å velge tolk selv. Tolketjenesten må ikke 
gjemme seg bak: «det er for få tolker». 
Sissel Gjøen forteller at NDF krever et 
bedre formidlingssystem, turnustjeneste 
og utvidet åpningstid vil utnytte res-
sursene bedre enn i dag. NDF har også 
sendt Arbeids- og sosialkomiteen på 
Stortinget et krav om 30 ny stillinger til 
tolketjenesten i 2012. 

På brukernes premisser?
Så kan man lure på hva som er målset-
tingen til tolketjenesten. I den store 
Tolkeutredningen som NAV gjennom-
førte i 2008 fremkommer dette: Målet 
er at enhver som har behov for tolk, får 
tolking når man trenger det. Tolketjenes-
ten skal fremme brukernes deltakelse og 
likestilling i arbeid og aktivitet, dagligliv 
og samfunnsliv. Tolketjenesten skal yte 
tjenester på brukernes premisser. 

- Quilting betyr alt for meg, det gir me-
ning til livet – uten den hobbyen blir jeg 
rastløs og deprimert. Gjennom quilting 
blir jeg et roligere og gladere menneske, 
jeg får dele opplevelser med andre som 
har samme interesser som meg. Jeg reiser 
til andre byer, deltar på utstillinger – 
men uten en god tolk blir jeg helt utenfor 
det sosiale fellesskapet, avslutter Bente 
Larsen.
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Vårt Land ved  
Arne Guttormsen
«Regissør Kjersti Horn har 
gjort et formidabelt arbeid 
med å smelte sammen de 
ulike språkkodene og utvikle 
sceniske uttrykk som åpenbart 
må virke ulikt, men som like-
vel fungerer effektivt innenfor 
både Teater Manus tegn-
språktradisjon og Riksteatrets 
talespråklige publikum. I pro-
gramheftet skriver hun om de 
fem usikre skuespillerne som 
i starten av arbeidet med fore-
stillingen ikke kunne snakke 
sammen. Etter forestillingen 
å dømme, må det ha vært et 
svært godt utgangspunkt for 
å formidle bildet av et av de 
mest ensomme mennesker 
som har levd blant oss.»

Aftenposten
«Ifølge Kjersti Horn er Fritz 
Moen mannen ingen kjente. 
Men når dette blir teaterlek 
med en så menneskelig og 
tragisk bunn, er det også fordi 
den ekspressive formen fanger 
opp det ekstreme uttrykks-
behovet til Fritz Moen. Noe 
som viste seg i hans evne til 

å parodiere og imitere andre, 
da han var tenåring, men som 
i forening med stadig større 
kjærlighetstørst og ensomhet, 
gjorde ham til blotter. Blant 
skuespillerne er det særlig 
Ronny Patrick Jacobsen jeg 
vil huske for hans evne til å 
formidle Fritz Moens nakne 
skrik. Men alle skuespillere 
gjør en fantastisk innsats, i 
en forestilling som forteller 
historien på en måte som bare 
kan gjøres på teaterscenen.»

Klassekampen  
ved Ida Lou Larsen
«Det er et interessant grep 
Kjersti Horn og ensemblet er 
kommet fram til, og de mak-
ter fullt ut å gi meg følelsen 
av å være utenfor, annerledes. 
Jeg blir effektivt ført inn i den 
døves virkelighetsopplevelse, 
men problemet er at for meg, 
som ikke vet så mye mer om 
Fritz Moen enn at han var 
offer for norsk rettshistories 
verste justismord, blir det 
iblant ganske vanskelig å følge 
gangen i stykket. Enkelte 
scener fungerer utmerket, 
som når han som 16-åring 

- Jeg var Fritz Moen

helge.herland@doveforbundet.no

Klipp fra pressen
sammen med den sympatiske 
døvelæreren Solveig Askjem 
besøker sin sløve og helt 
uinteresserte mor – en sterk 
forklaring på mange trekk ved 
hans personlighet.»

VG ved Borghild 
Maaland
«Noen ganger treffer en 
teateroppsetning som en 
knyttneve. Det gjør «Jeg var 
Fritz Moen».
«To av skuespillerne er døve, 
tre er hørende, de kommuni-
serer med hverandre og med 
oss publikum, som et samspilt 
orkester der instrumentene 
følger hverandre med styrke 
og sordin. Talespråk og tegn-
språk glir over i hverandre til 
en sømløs enhet.»

NRKs nettavis ved 
 Karen Frøsland 
 Nystøyl
«Moens fortid som blotter 
vektlegges sterkt i denne opp-
setningen – kanskje for sterkt. 
I en av de første scenene står 
alle fem skuespillerne og 
onanerer på scenen – noe 
langdrygt, men det represen-
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Døves Tidsskrift spurte fire døve publikummere om deres mening om forestillingen
«Jeg var Fritz Moen»

Ingvild L. Skjong,  
Trondheim
Forestillingen skiller seg fra 
en vanlig forestilling, men på 
en positiv måte. Det er fint at 
de har våget å tenke utradisjo-
nelt, det gir oss mulighet til å 
reflektere over saken på en ny 
måte. 
Det er en sterk skjebne som 
utspilles på scenen. Det er helt 
riktig å ha med både døve og 
hørende skuespillere i akkurat 
denne forestillingen. 
Hvis det bare skulle vært 
døve skuespillere ville vi ikke 
oppnådd den samme effek-
ten. Det er nok en fordel om 
publikum kjenner historien på 
forhånd. 
Mange unge døve kjen-
ner Fritz Moen saken bare 
overfladisk, nå gis de mulighet 
til å få dypere innsikt i den. 
Skuespillerne holdt oss i ånde 
hele tiden slik at når forestil-
lingen var slutt tenkte jeg, 
er den ferdig? - får vi ikke se 
mer? Og det er vel det beste 
komplimentet en teaterfore-
stilling kan få.

Jan Fraas, 
 Tvedestrand
Jeg reagerer sterkt på åpnings-
sekvensen med onani. Jeg 
synes det er respektløst mot 
Fritz Moen som jeg kjenner 
fra den tiden vi begge bodde i 
Stavanger. 
Jeg oppfatter det som en 
regelrett mobbing å fremstille 
han som en hjelpeløs døv og 
lam person. 
Jeg synes ikke teatret på en 
god måte får fram hvem Fritz 
Moen var, vi får et unyansert 
bilde av hans barndom, opp-
vekst og voksenliv. 
Sekvensen med politiavhøret 
har større troverdighet. 
Når jeg kritiserer hvordan 
Moen blir fremstilt i forestil-
lingen er jeg likevel klar over 
at fakta og teater er forskjellig, 
og at man i et dramastykke 
lager en mer rå fremstilling 
av det. 
Jeg er sikker på at Fritz Moen 
ikke ville likt å bli presentert 
slik han blir i denne teater-
oppsetningen.

Nina Hauge,  
Frosta
En flott forestilling. Jeg 
ventet meg en vanlig scene, 
med vanlige kulisser og ble 
overrasket over valget av fem 
«bowlingbaner» – men det var 
en genial løsning. Skuespiller-
ne var fantastisk dyktige til å 
tilpasse tegnspråk og talespråk 
slik at det fløt elegant over i 
hverandre og både døve og 
hørende kunne ta del i replik-
kene. Jo, den erotiske åpnin-
gen kunne virke provoserende, 
men den var nødvendig for 
på en rask og effektfull måte 
få fram Fritz Moens mangel 
på nærhet og kjærlighet i alle 
år, hvordan han gled inn i sin 
egen ensomhet. 
Forestillingen får tydelig 
fram hvem Moen var, at han 
slet med kommunikasjonen, 
at han gjentok sine egne 
uttalelser og at han led av et 
svært fattig norsk språk. Det 
fungerte veldig godt med de 
fem skuespillerne og det må 
være en god ide å fortsette et 
slikt samarbeid, på den måten 
får vi synliggjort tegnspråk 
til en mye større gruppe av 
hørende. 

Ellen Nilsen, 
 Trondheim
En fantastisk forestilling. Jeg 
har lest boka om Fritz Moen, 
men å få det presentert på 
scenen gir en mye sterkere 
opplevelse. Jeg gråt i sluttse-
kvensen der det ble sagt, «Jeg 
er uskyldig» gjentatte ganger. 
Det grep meg. At man kunne 
bli behandlet så grusomt 
som døv og at man hadde så 
lite kunnskap om døve og 
kommunikasjon for 30 - 40 
år siden er vanskelig å forstå 
i dag. Rollebytte mellom de 
fem skuespillerne fungerte 
godt og selvsagt har man lov 
i en kunstnerisk fremførelse 
å spisse budskapet, slik vi ser 
når han omtales som blotter. 
Jeg husker Moen fra min tid 
som ung jente i Trondheim. 
Han kom ofte med en flaske 
pils i hånden og vi jenter var 
redde for ham, han virket 
fremmed i døvemiljøet. Hvis 
døve ikke har lest boka om 
Moen eller kjenner histo-
rien om ham kan det nok 
bli vanskelig å henge med de 
fem skuespillerne hele tiden, 
men de gjør en imponerende 
sceneinnsats.

terer samtidig utgangspunktet 
for deres tolkning av Fritz 
Moen, for bakgrunnen for 
hans ønske om nærhet belyses 
gjennom barndomshistorier.»

Bergens Tidende  
ved Jan Landro
«Dette er også et formekspe-
riment, et møte mellom døve 
og hørende skuespillere i en 

forestilling, der alt som sies 
og gjøres skal kunne oppfattes 
like godt av døve og hørende, 
og en studie i utenforskap og 
vilje til manipulasjon. Alene 
det forhold at døve og hørende 
står sammen på scenen, gir 
forestillingen en egen dimen-
sjon. Det blir et uttrykk både 
for hvor vanskelig kommuni-
kasjon kan være, og hvordan 

disse problemene kan overvin-
nes – om bare tilstrekkelig 
vilje fins.»

Dagsavisen ved 
Anette Therese 
 Pettersen
«Horn har valgt å la rollen 
som Fritz være rullerende, noe 
som også viser hvor tilfel-
dig rollen som den som står 

utenfor er. Det legger også til 
rette for et glimrende en-
semblespill, som de fem gjør 
utmerket. Horn er ambisiøs i 
å ville skape ikke bare mang-
foldig teater – men også «en 
mer mangfoldig virkelighet». 
Sannelig om ikke Horn lykkes 
– et lite skritt er tatt, og det 
er opp til oss andre å fortsette 
å gå.»
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Seminaret bestod av en spennende 
blanding av ungdommer som har vært 
med på en rekke seminar og nykommere. 
Ungdomsklubbene SDUK fra Stavan-
ger og PAFF fra Oslo var representert.
Vi savner ungdomsklubbene TDUK 
fra Trondheim, BDUK fra Bergen  og 
Vestfolds ungdomsklubb som står på 
listen over eksisterende ungdomsklubber 
i Norge. Likevel var mange ungdommer 
fra hele landet med og vi fikk en følelse 
av at hele Norge var samlet. 

Er ungdomsklubbene  viktige 
for NDFU?
Lørdag åpnet NDFUs leder Jan-
nicke Kvitvær andre seminardag med å 
presentere de ulike ungdomsklubbene. 
Vi fikk høre hvordan de jobber, og om 
deres svakheter. Kvitvær viste deretter 
hvordan NDFU jobber og deres arbeids-
struktur. Vi fikk se at ungdomsklub-
bene står sentralt under NDFU. Da den 
påfølgende debatten raste ble flere enige 
om at ungdomsklubbene er viktige for 
NDFU, på grunn av de er den eneste 
underkomiteene som har fokus på lokalt 
arbeid. Flere påpekte at NDFU kan klare 
seg uten ungdomsklubbene, men da vil 
de være mye svakere. Det er også allmenn 
enighet om at ungdomsklubbene bør 
være sterkere enn de er nå. 

Rikere i dag?
Camilla Høiberg holdt foredrag om 
Frifond og ungdommer oppdaget hvor 
ungdomsklubbene får sine penger fra. 
Toralf Ringsø fulgte etter og holdt fore-
drag om hvordan ungdomsklubbene var 

før. Ungdommer av i dag fikk høre om 
den gang ungdomsklubbene fikk start-
kapital på 50 kroner som de var stolt av å 
få. Toralf fortalte mer enn det også, han 
fortalte om hvordan ungdomsklubbsar-
beidet har påvirket ham som person og 
hvordan han har tatt erfaringene med seg 
videre i livet. Han avsluttet med å dele 
ut SWOT analyse som vi skulle gjøre av 
ungdomsklubbene. SWOT er en analyse 
om organisasjonens sterk og svake sider, 
både i nåtid og i framtid. Ungdommene 
fikk sett på svart og hvitt på hva slags 
styrker og trusler ungdomsklubbene har. 

Samarbeide med HLFU?
Det brøt ut en spennende debatt på semi-
naret om vi skulle samarbeide med Hør-
selshemmedes Landsforbunds Ungdom, 
HLFU, eller ikke. Deltakere enes straks 
om at vi bør samarbeide. Noen kom med 
innspill om at de har samarbeidet med 
dem før og at de dro nytte av det. Sverige 
har en positiv erfaring fra samarbeidet 
med deres HLFU og Sveriges Dövas 
Riksförbund står sterkere etter samarbei-
det. Deltakerne var enige om at vi blir 
sterkere om vi står sammen med HLFU. 
Kanskje vi kan begynne med et samar-
beid HLFU og NDFU først, så HLF og 
NDF deretter?  

Årets ungdomsklubb og 
årets medlem!
Under middagen presenterte NDFU 
vinnere av årets ungdomsklubb og det 
ble SDUK! Stavanger har tross et lite 
døvemiljø klarte å samle sine ungdom-
mer gjennom SDUK. 

Seminar: 
Trenger vi ungdomsklubbene?
12. – 14. oktober var Bergen Døvesenter vertskap for seminar med temaet ‹‹Trenger vi 
ungdomsklubbene?››. 28 ungdommer mellom 15 og 30 år var samlet for å diskutere om vi 
trenger ungdomsklubbene. NDFU stod for seminaret og på søndag var det valg på nytt 
styre i NDFU. 
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Årets medlem blir den engasjerte Ingvild 
L. Skjong. Hun har ikke vært med i sty-
ret, men har på veldig kort varsel deltatt 
som leder til Nordisk barneleir og vært 
aktiv i valgkomiteen. Hun framstår som 
et eksempel på at styret ikke må gjøre alt 
selv, men at det kan trekkes inn ressurs-
personer utenfra.
 
Valg
Søndag åpnet med valg og mange sterke 
kardinaler stod på palla. Som leder vant 
Ingvild L. Skjong fra Ålesund valget 
foran Tor Fiksen, Bergen. Det ble også 
knivet om styremedlemsplasser og 
varamedlemsplasser.  Det nye styremed-
lemmer er Maiken Sudmann og Tor S. 
Fiksen. De nye varamedlemmer er Julie 
Ane Holst og Gabrielle Kverneland. Fra 
før sitter Jannicke Kvitvær og Marcus 
Lid, begge har ett år igjen av vervet.

NDFU nye leder  
Ingvild Skjong! 
Det var en sliten, men motivert Ingvild 
som stilte opp til intervju etter årsmøte.

- Det er viktig at vi forener ungdom. Vi 
må samle ungdomsklubber og styrene i 
de ulike ungdomsklubbene i hele landet 
må møtes. Da kan de se andres styrker og 
svakheter. På den måten kan ungdoms-
klubbene samarbeider på tvers av landet. 

Ingvild er bestemt. Hun har nettopp tatt 
opp seminarets problemstilling, samt 
kommet med en løsning. Det var en ekte 
leder som satt der og fortsatte:
- NDFU har ansvar ved å bruke hjemme-
siden aktivt og være synlig for ungdoms-
klubbene. Under dette seminaret har 
ungdomsklubbene vært positiv til nær 
dialog med NDFU og det skal vi tilby 
dem! De skal vite at vi er her for dem.
- Flott! Spennende å se samarbeidet ditt 
videre med det nye styret! Hvilke forven-
ting har du til styret? 
- Jeg forventer at de er motivert, og at 
de er villig til å inngå kompromisser. Jeg 
forventer også at alle har samme status, 
både de gamle og de nye styremedlem-
mer. At de skal respektere hverandres 
mening. 
- En av seminarets konklusjoner var at 
vi skal samarbeide bedre med HLFU, 
hvordan har du tenkt å samarbeide bedre 
med dem? 
- Først må vi jo få styret på plass, så det 
er litt for tidlig å svare på akkurat nå. Jeg 
setter ungdomsklubbene i landet som 
førsteprioritet, så får vi se på samarbeidet 
med HLFU etterpå. Det er vanskelig å 
gjøre noe med HLFU uten at NDFU er 

Gruppediskusjon.

Gammel og ny leder

Jannicke om NDFU.

Camilla om Frifond.

sterke, så gode lokale klubber først. Da vil 
jeg at vi skal ta felles kampsaker som for 

eksempel bedre hjelpemidler for hørsels-
hemmede og mer teksting i TV-kanalene. 
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www.al.fhs.no

Halvårskurs

«På vei til arbeid!»
på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Kurslengde:  16,5 uker
Kursstart:   04.01.2012  ( innreise)
Kursslutt:   12.05.2012

Kurset er primært et tilbud til unge  tegnspråkbrukere  som står uten arbeid  eller ikke har 
noe skoletilbud.

Det vil undervist i følgende fag og emner:
Norsk - samfunnskunnskap - psykologi -  arbeidslivsorientering -  arbeidsmoral - stressmes-
tring - motivasjon - mestringsstrategier - bruk av tolk på arbeidsplassen - tilrettelegging av 
arbeidsplassen - informasjon til arbeidsgiver -  selvstendighetstrening  og økonomi / « bo 
alene» .

I tillegg blir det praksisuker og  besøk på arbeidsplasser hvor det er døve ansatte.

Fellesfag: Temadager, døves kultur, språk og historie
Valgfag:	 Bl.a.	fotofremkalling,	film/redigering,	tekstil,	strikking,	styrketrening/fysisk	

aktivitet, drama, tegning, scrapbooking, akvarellmaling, digital animasjon, lær å 
hekle,	ballspill	og	trafikkteori.

Hvem skal  Skolens egne lærere og ansatte; Helge Svanåsen, Trine Våge, Gry Løkstad, 
undervise?  Berglind Stefansdottir og Nora Edw. Mosand. I tillegg kommer bl.a. Knut Loe 

Dønnesen, Trondheim, Roald Synnevåg, Bergen, Helge Herland, Bergen og 
andre relevante fagpersoner fra Hallingdal.

Kurset koster kr. 34.000
Denne prisen dekker kost, losji, undervisningsmateriell og turer. Undervisningen er gratis.

NAV og Statens Lånekasse:
Du kan søke om økonomisk bistand fra NAV. Trenger du hjelp til dette, tar du kontakt med 
skolen.	Du	kan	også	søke	om	stipend	og	lån	i	Statens	Lånekasse.	Søknadsskjema	finner	du	på:	
www.lanekassen.no

Spørsmål:
Kontakt inspektør Karin K. Nielsen (karin.k.nielsen@al.fhs.no) eller rektor Berglind Stefans-
dottir (berglind.stefansdottir@al.fhs.no)

Søknad	sendes:	Ål	folkehøyskole	og	kurssenter	for	døve,	3570	Ål
Søknadsfrist:  15. desember 2011.
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UKEKURS

www.al.fhs.no

Kurs for besteforeldre, tanter, onkler og andre.
Grunnkurs: 4.-9. desember 2011

Undervisning i tegnspråk, barns oppvekst med to språk og to kulturer,  
familieliv og kommunikasjon. 
Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, 
med	i	alt	7	uker	fordelt	over	flere	år.	
Kurset dekkes av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss etter at du har 
meldt	deg	på	kurset.	Du	finner	også	skjemaet	på	www.nav.no;	«Tilpasningskurs	
for hørselshemmede». NAV dekker også reiseutgiftene.

Vi har kurs for deg som har et døvt/tunghørt barn 
i familie og annet nettverk 

27. november - 2. desember 2011, Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

l Målet med kursene er å lette kommunikasjonen i hjemmet.
l For å nå dette målet er kursene like mye for familie og nære venner som for den hørselshemmede selv.
l Det undervises i tegnspråk. 
l	I	tillegg	gis	det	forelesninger	i	relevante	emner:
l Om kommunikasjon, om det å leve som døvblitt og om rettigheter og hjelpemidler.
l Forelesningene blir skrivetolket.
l Hovedlærer på kurset er selv døvblitt og deler sine erfaringer med deltakerne.
l	Alle	som	deltar	på	grunnkurset	vil	få	tilbud	om	oppfølgingskurs	med	i	alt	7	uker	fordelt	over	flere	år.
l	Det	kan	ved	behov	søkes	om	flere	uker.
l	Kurset	dekkes	av	NAV.	Søknadsskjema	får	du	tilsendt	fra	oss	etter	at	du	har	meldt	deg	på	kurset.	Du	finner	

også skjemaet på www.nav.no; «Tilpasningskurs for hørselshemmede». NAV dekker også reiseutgiftene.
l Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Ankomst	Ål	søndag	27.	november	2011	kl.	19.30.	Avreise	fredag	2.	desember	2011	kl.	11.00.

Påmeldingsfrist: 18. november

Påmelding til kurs@al.fhs.no.	Spørsmål	rettes	til:	Ål	folkehøyskole	og	kurssenter	for	døve,	3570	Ål,	 
v/ Sissel Thon, sissel.thon@al.fhs.no,  tlf / sms 414 64 556.

Kurs for voksne tunghørte/døvblitte 
i tegnspråk og kommunikasjon 

Påmeldingsfrist: 24. november 2011
Påmelding til kurs@al.fhs.no.	Spørsmål	rettes	til	Ål	folkehøyskole	og	kurssenter	for	døve,	3570	Ål,	 
v/ Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no,		tlf	/	sms	950	19	323

Ankomst	Ål	søndag	4.	desember	2011	kl.	19.30.	Avreise	fredag	9.	desember	2011	kl.	11.00.

Klorfritt svømmebasseng
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PERSONALIA  

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

Død

OSKAR EINEN, Bergen, født 10. 
august 1920, døde 7. oktober 2011.

REIDAR EINEMO, Øystese, 
født 17. juli 1926, døde 21. oktober 2011.

ENDRE GRYTNES, Bergen, 
født 7. juli 1924, døde 19. oktober 2011.

80 år
AUD KITTY BERGE, Stavanger, 
blir 80 år 5. desember.

ARNE OLSEN, Hamar, 
blir 80 år 9. desember.

75 år
ELSE NORDKVIST, Kristiansand, 
blir 85 år 13. desember.

70 år
RAGNA BERGET JØRGENSEN, 
Bærum, blir 70 år 19. november.

KJELL OLSEN, Bryne, 
blir 70 år 27. november.

OLE-JOHNNY SIGVARTSEN, 
Fjellhamar, blir 70 år 30. november.

KARI LAURITZEN, Fjaler, 
blir 70 år 30. november.

ÅSE IRENE PETTERSEN, 
Løvenstad, blir 70 år 3. desember.

JOHNNY OLSEN, Hamar, 
blir 70 år 5. desember.

UNNI BOTHEIM HELLEHAUGEN, 
Oslo, blir 70 år 10. desember.

HERBJØRG HANSEN, Sortland, 
blir 70 år 15. desember.

60 år
KJELL STEINAR JØRÅS, Levanger, 
blir 60 år 25. november.

OLE MARTIN HUSBY, Ekne, 
blir 60 år 29. november.

HERMAN MANUM 
GJEDREM
Gratulerer med 3 år 26. oktober. Du 
elsker både å sparke fotball og sykle, 
det er alltid kjekt når du besøker oss. Vi 
er utrolig glade i deg. Klem fra farmor 
Marit og farfar Gunvald.

PER WALLE, Trondheim, 
blir 60 år 7. desember.

50 år
JAN ÅGE BJØRSETH, Bærum, 
blir 50 år 5. desember,
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02. februar Tegnspråkseminar ved Ål fhs, Oslo
02. – 05. februar Døvekirkenes konfirmantleir
18. – 19. februar Døvemesterskap i futsal, Hamar
16. – 18. mars Døvekirkenes fellesmøte, Ålesund
17. – 18. mars Døvemesterskap i bowling, Bergen
07. – 09. juni NDFs likemannsseminar for seniorer, Stavanger
24. – 29. juni NDFUs barneleir, Ål
01. – 06. juli Koda-leir, Ål
06. – 12. august Døvekirkenes ungdomsleir, Ørje.
03. – 05. september Barnas Audiologiske kongress, Ørebro
06. – 08. september Nordisk eldremøte, Oslo
14. – 16. september Døves Kulturdager, Kristiansand
22. – 23. september Internasjonal Døves Dag
28. – 30. september Norsk Døvehistorisk Selskap årsmøte, Oslo
September/oktober Døvemesterskap i fotball, Oslo
19. - 21. oktober NDFs landsråd, Oslo
23. – 25. november Arbeidslivsseminar i NDF, Oslo

Et av de store arrangementene neste år er Døves Kulturdager i Kristiansand. Arrangementkomiteen har allerede jobbet lenge med planleggingen, fra 
venstre ser vi Roy Eriksen, Ida Karen Kristiansen, Berit Støyva og Sara Therese Xanthopoulos Åsan.

Terminliste 2012
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Overskriften er et sitat fra 
psykolog Sissel Grønlie. Ved 
en høytidelig tilstelning i 
lokalene til Statped Vest i 
Bergen ble hun tildelt Kon-
gens fortjenstmedalje i sølv av 
ordfører Gunnar Bakke 10. 
oktober. 
I Kongens begrunnelse for 
medaljen sier han blant annet: 
«Sissel er en av de psykologene 
i Norge som har best kompe-
tanse vedrørende hørselshem-
medes og døvblindes psykiske 
utfordringer.» Og videre « 
Sissel har skrevet bøker og 
mange artikler i tidsskrifter 
og aviser, hun har deltatt i 
debatter i både TV og radio. 
Hun er en referanse - og 
foregangsperson for å fremme 
forståelsen av de utfordringer 
personer med sansetap har 
i samfunnet.» Kongen sier 
også: «Hun har fremhevet 

viktigheten av god tegnspråk-
kompetanse til foreldre for å 
få en god begreps- og språkut-
vikling for det døve barnet».
Mange av bladets lesere 
kjenner Sissel som en dyktig 
foreleser og terapeut. I 35 år 
har hun stått på barrikadene 
sammen med døve og ofte 
talt myndighetene midt imot 
i skolespørsmål for døve og 
tunghørte. Hun har gitt forel-
dre til barna kunnskap og mot 
til å møte nye utfordringer. 
Hun har gitt faglig hjelp til 
døve, tunghørte, døvblitte og 
døvblinde langt utover normal 
arbeidstid. Likeledes har hun 
betydd mye for utdanningen 
av nye fagfolk.   
Hun har skrevet bøker, hen-
nes mest populære bok, Når 
noen ikke hører, er sentral 
i norsk døvelitteratur og 
inngår som pensum i mange 
utdanninger. Det som alltid 
har opptatt henne er hva som 
skaper mennesket, og hva det 
er som ødelegger mennesket. 
Sissel selv takket for medaljen, 
blant annet med disse ordene:
- Det har vært et rikt og 
privilegert liv, der jeg har kun-
net ta initiativ med henblikk 
på innhold: Hva er viktig? 
Hva skal vi bry oss med her? 
Fortelle hvor vanskelig det 
er å være hørselshemmede 

ungdom i de hørende sin 
skole. Jeg har sluppet å bruke 
krefter på komme meg fram, 
finne arenaen og talerstolen. 
Flott har det vært. Toppers! 
Nå skal jeg bruke erfaringen 
på behandling og veiledning 
og de talerstolene som fortsatt 
byr seg fram.

Oslo Døveforenings feriehjem 
Skaug blir nå reparert og 
pusset opp etter vannskaden 
i mars 2010. Forsikrings-
selskapet dekker alle skader 
knyttet til vannskaden. Oslo 
Døveforening dekker selv 
en del ekstra arbeid som det 
likevel er nyttig å gjøre når 
det er fagfolk der. Daglig 
leder Vidar Sæle lover at til 
sommersesongen kan igjen 
det populære feriehjemmet ta 
imot gjester.

Ny bok om 
 Tinnitus

Tekst og 
foto: Vidar 
Amdam
Øyvind 
Neeraas er 
rammet av 
tinnitus, 
overfølsom-
het for lyd, 
noe nedsatt 

hørsel og Meniér med svim-
melhet. Da han måtte gå ut 
av arbeidslivet 60 år gammel, 
ble han forfatter. Han har 
blant annet skrevet suksess-
boken Stillhet - hva er det?  
Etter gjentatte oppfordringer 
kommer han nå ut med en ny 
bok: Det herre e det livet du 
har fått.
- Hvorfor ny bok?
- Vi har så lett for å fokusere 
bare på egne problem, sier han 
– slik var det med meg også 
da jeg fikk tinnitus. Når jeg 
nå har fått det mer på avstand 
ser jeg at de fleste av oss, som 
sliter med utfordringer i livet, 
opplever å ha en fellesnevner; 
behovet for selvinnsikt og 
inspirasjon. 
- Du har lang erfaring i å være 
samtalepartner.
- Ja, jeg har tro på samtalen 
som en sterk og nødvendig 
kraft for å leve et godt liv.  Et 
godt liv – hele livet, er mitt 
motto. Men poenget er at 
det er opp til oss selv å legge 
grunnlaget for et godt liv. Det 
gjelder om man er døv, blind 
eller har kroniske lidelser. 
Mange av oss sitter i samme 
båt, ingen starter motoren for 

Ordfører Gunnar Bakke hadde 
æren av å tildele Kongens fortjenst-
medalje til Sissel Grønlie. Foto: 
Finn Arild Thordarson.

- Man må ha begreper for å kunne begripe

SKAUG åpner 
til sommeren
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Det
skjer
i Norge

SKOGHEIM 70 år
Drammen Døveforenings feriehjem, Skogheim fylte 70 år og det ble 
markert med en jubileumsfest en deilig lørdag i august. 44 festglade 
mennesker var samlet i strålende solskinn. Hytteleder Leif Emilsen 
ønsket alle velkommen. Med smakfullt koldtbord og godt drikke til 
satt alle ute og hygget seg denne varme sommerdagen. På bildet er 
festdeltakerne samlet bak den nye vimpelen gitt av moderforeningen. 
Navnet og fargene er den samme som vimpelen de hadde tidligere og 
som tidens tann har tæret på og ødelagt. Det var på tide med en ny 
en. Pensjonistgruppen ved Kjell Danielsen overrakte tallerkener og 
kopper, og et bilde fra Telemark Døveforening ved Bjørn Egil Ham-
merlund. Mye er gjort på feriehjemmet gjennom de siste årene, og det 
meste er gjort på dugnad. Det er mange å takke, men særlig vil foren-
ingen fremhever tre av feriehjemmets styremedlemmer: Leif Emilsen, 
Øystein Huslende og Bjørn Rune Emanuelsen.  Bilder fra festen kan 
sees på www.drammendf.no .

Privatetterforsker Tore 
Sandberg er tildelt Retts-
sikkerhetsprisen for 2011. 
Sandberg har fått tre personer 
fritatt for fem drap. På Norges 
juristforbunds rettssikkerhets-
konferanse var Moen-saken 
igjen et hovedtema. Repre-
sentanter for domstolen og 
påtalemyndigheten etterlot 
ingen tvil: Historien om Fritz 
Moen er rettssystemets skrekk 
og mareritt.

«Hvordan kunne det skje?» 
Det et spørsmålet vi fortsatt 
stiller hverandre», sa før-
stestatsadvokat Jørn Sigurd 
Maurud på konferansen. 
Mye er endret siden 70- og 
80-tallet. Men ingen våger 
å påstå at lignende tragedier 
ikke kan skje igjen. Det vil 
alltid hvile tungt ansvar på 
enkeltmennesker, selv om 
systemer endres.

oss, det må vi gjøre selv. 
- Er det der tittelen på boka 
kommer inn? 
- Ja, det er en tekst jeg har tatt 
fra Åge Aleksandersens siste 
hit Medvind. Åge oppfordrer 
oss til selv å ta tak i eget liv – 
det herre e det livet du har fått, 
synger han, og oppfordrer oss 
senere i teksten om å ta fram 
vår hjemmesnekra tryllestav. 
Mer konkret; Ta tak i egen 
situasjon, ingen andre gjør 
det, det er ditt ansvar.
For en tid tilbake, sier han 
– ble jeg kjent med rådgiver 
Knut Loe Dønnessen i NAV, 
som blant annet jobber med 
døve. Vi traff hverandre da 
vi begge er instruktører ved 
mestringskurs for tinnitus ved 
St. Olavs hospital i Trond-
heim. Gjennom Knut har 
jeg fått innblikk i den døves 
utfordringer i hverdagen. 
Det slår meg at jeg og den 
døve har et helt forskjellig 
utgangspunkt; jeg hører, men 
opplever ingen stillhet, den 
døve opplever stillhet men 
hører ikke. Men begge har vi 
våre utfordringer i dagliglivet.
- Gjennom boken min ønsker 
jeg å dele erfaringer med folk, 
gi inspirasjon og motivere. 
Mottakelsen så langt har vært 
overveldende. – Boka er en 
flott julegave til deg selv, eller 
andre, sier han med et lurt 
smil om munnen fullt klar 
over egenreklamen.
Boka kan bestilles på e-post: 
onee@online.no -  pris kr. 
298. Ønsker noen å bli bedre 
kjent med forfatteren, 
se hans hjemmeside www.
oyvindneeraas.net

de gjelder psykisk utviklings-
hemmede som er blitt domfelt 
for drap. Prisvinnerens arbeid 
har bidratt til økt opp-
merksomhet på de særskilte 
utfordringene som knytter seg 
til politiets etterforskningsme-
toder når psykisk utviklings-
hemmede er mistenkt for 
alvorlige forbrytelser. 

Juryen vil også understreke at 
prisvinneren gjennom sitt ar-
beid har avdekket en svakhet 
ved rettssikkerheten i norske 
rettssaler. Dette gjelder den 
fortsatte mangel på lydopptak 
av rettsforhandlingene i de 
aller fleste domstoler, noe som 
fører til manglende registre-
ring av det vitner og sakkyn-
dige sier under rettssaken. 
Dette er viktig for rettssik-
kerheten ved både to-instans 
behandling og evt. gjenoppta-
kelse av straffesaker. 
 
Prisen er diplom og kr. 
50.000.
Tore Sandberg har tidligere 
fått en rekke utnevnelser, 
blant annet NDFs menneske-
rettighetspris.

Pris til Tore Sandberg

Odd-Einar Dørum delte ut 
prisen. Han er leder av Det 
kriminalitetsforebyggende 
råd og tidligere justisminister. 
Han begrunnet tildelingen 
blant annet med disse ordene:

- Prisvinnerens innsats gjen-
nom en årrekke har vært 
avgjørende for gjenopptakelse 
av flere tunge straffesaker 
med frifinnelse som resultat. 
Dette gjelder blant annet både 
Liland- og Moen-sakene. 
Stortingets granskingsutvalg 
etter Liland-saken slår fast 
at Liland neppe ville blitt 
frifunnet uten innsatsen til 
prisvinneren og en annen 
privatetterforsker. Juryen har 
merket seg at prisvinneren har 
stått på og aldri gitt seg, til 
tross for debatt om så vel hans 
egen person som sakene han 
har engasjert seg i. Fellestrekk 
for flere av sakene prisvin-
neren har engasjert seg i, er at 
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Under debatten ble det blant annet 
sagt at en gang i fjor høst gjennomførte 
HLFU en markering for teksting av nor-
ske filmer. Da spurte de NDFU om hjelp 
til å stille folk. NDFU stod bak ca 70 
prosent av folk som møtte opp. Det lille 
samarbeidet gikk utmerket.  

Beast, som er den tegnspråklige stu-
dentforening i Bergen, har blitt kontakt 
av HLFUs ungdomsklubb i Bergen om 
hjelp til å få med folk til noen arrange-
menter.  Beast hadde god nytte av dette. 
De hadde folk, men ikke penger. HLFUs 
ungdomsklubb hadde penger, men ikke 
folk. På ungdomsseminaret ble vi enige 
om at det er lurt å styrke samarbeidet 
med HLFU.  

Jeg mener at det er meget viktig at vi åp-
ner for samarbeid. Vi må legge fortiden 
bak oss og begynner å tenke på dem som 
en gruppe likemenn, og ikke ensidig se 
på dem som oralister. Tiden har for-
andret seg og nå er det stadig sterkere 
fokus på hvor nyttig tegnspråk faktisk 
er. HLFU har ofte vist holdninger som 
tyder på at de er stadig mer positive til 
tegnspråk. 

La oss da spikre fast prinsippet om 
tegnspråk, men samtidig ta imot HLFU 
med åpne armer. Forhåpentligvis kan 
de forstå oss. Vi skal også passe oss for å 
drive politisk hjernevasking. Vi skal ikke 
overtale dem til å velge som oss. Vi skal i 
stedet sette oss ned og diskuterer hva som 
er best for en barn med nedsatt hørsel. 
Vi har fakta og tall som taler for seg selv. 
Vi har historier og erfaringer om barn 
som har vært mislykket integrert. Vi bør 
få dem til å forstå at det er viktig med 
alternative tilbud til hørselshemmede 

barn. Hvis hørsels- og taletrening mislyk-
kes, må vi har mulighet til å tilby dem 
tegnspråk. Hvis de er uenige med oss om 
at det er viktig med to alternativer møter 
vi veggen. Da fortsetter splittelsen som vi 
til nå har hatt med to ungdomsorganisa-
sjoner som på mange områder jobber for 
samme mål. 

Jeg tror ikke de vil avvise oss. Jeg tror at 
de er åpen for samarbeid. Da står det på 
oss, det er nok vi som må ta det første 
skrittet. 

HLF har registrert 700 000 nordmenn 
med nedsatt hørsel og de er mer eller 
mindre i kontakt med hele gruppen. 
Hvis vi kan få inn tegnspråkinformasjon 
i brosjyrer, plakater etc. til denne store 
gruppen som sliter med kommunikasjo-
nen, så får de viktig informasjon om hvor 
funksjonelt tegnspråk er. De får kunn-
skap om hvor de kan lære tegnspråk og 
hvor det finner tegnspråksmiljø.  

I Sveriges samarbeider døveforbundet 
og forbundet for hørselshemmede svært 
godt. De har begge god nytte av et sam-
arbeid som hjelper begge organisasjonene 
i deres kampsaker. Det er mye lettere for 
staten at det finnes ett råd å forholde seg 
til i stedet for at to forbund gir forskjel-
lige råd om hvordan de skal forholde seg 
til personer med nedsatt hørsel. 

Hvis vi hadde HLF på vår side under 
kampen mot nedleggelse av døveskolene i 
vår, så ville vi stått mye sterkere. HLF har 
styrke gjennom sin store medlemsmasse. 
De kan argumenter for at hvis integre-
ringen mislykkes, så er det viktig å ha et 
alternativ. En slik løsning finner barna på 
skoler der de kan velge norsk tegnspråk. 

Barn av L97
Av Petter Noddeland

La oss se mulighetene 
hos HLFU
Under ungdomsseminaret i Bergen i oktober hadde vi en debatt 
der vi snakket om det er tenkelig at vi kan begynne å samarbei-
de med HLFU, Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom.

Vi må kanskje bite i det sure eple og 
godta at ikke alle 700 000 nordmenn vil 
lære seg tegnspråk. HLF får fortsett med 
sitt arbeid med å forbedre blant annet lyd 
og lytteforhold, mens vi får jobbe med 
alternative tilbud. Samarbeid er likevel 
viktig, selv om vi ikke forener oss i ett 
forbund.
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Det er bare et problem med ordningen 
foreløpig, det er få bygninger som er 
knyttet til varslingen. For å koble seg til 
systemet kreves det at bygningen har en 
brannsentral, det har de fleste offentlige 
bygninger og hoteller. Så koster det ca. 
kr. 250 for huseieren å abonnere på tje-
nesten. Altså for kr. 3.000 per år kan alle 
bygninger med brannalarm sikre at døve 
og tunghørte blir sms-varslet ved brann. 
Et stort problem vil være løst, og en tra-
gedie unngått om en døv skulle brenne 
inne på et hotell på grunn av manglende 
varsling!

Det er Robert Skarsbakk, produktutvi-
kler i Mobilarm som gir denne informa-
sjonen, han er også utdannet tegnspråk-
tolk så samtalen flyter lett.

- Siden 2008 har Mobilarm arbeidet med 
problemstillingen, brannvarsling av hør-
selshemmede i det offentlige rom. Vi har 
samarbeidet med SINTEF, Cellvision, 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

BRANNVARSLING
helge.herland@doveforbundet.no

Det har vært en kostbar prosess og det er 
investert millionbeløp i utviklingen, sier 
Robert Skarsbakk.
- Hvordan er det teknisk mulig for dere å 
utnytte telenettet til dette?
- Vi har fått aksept og tillatelse fra de 
store teleoperatørene Netcom og Telenor 
til å bruke deres basestasjoner som en 
del av tjenesten. Dette innebærer at en 
installasjon er gjort hos teleoperatørene, 
noe som er unikt. Det er ingen andre enn 
hørselshemmede som har fått muligheten 
til å bruke basestasjoner på denne måten.
- Kan alle med mobiltelefon benytte 
denne tjenesten?
- Ja, nesten alle – de som har abonne-
ment hos One-Call er de eneste som ikke 
er omfattet av ordningen.
- Men så kreves det altså at bygningene 
abonnerer på systemet og det har dere 
problemer med å få til?
- Ja, vi har vært i flere møter med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap, Justisdepartementet og 
Likestillingsombudet. Forståelsen for 
problemstillingen er god, men så langt 
er vi blitt en kasteball mellom de ulike 
etatene. Alle kan bistå med en generell 
uttalelse om problemstillingen som kan 
brukes ovenfor eiendomsforvaltere. Men 
vår oppfatning er at uttalelser og «opp-
muntring til» ikke holder. Tilbakemel-
dingene fra spesielt kommune og fylke 
har vært entydige. De gjør ingenting så 
lenge det ikke foreligger et spesifikt krav 
og kontrollrutiner. 

Unntaket fra regelen er Sandefjord kom-
mune. De installerer brannvarsling på 
alle sine bygninger. Dette innebærer at 

kommunens bygninger som er rettet mot 
publikum tilrettelegger for at hørsels-
hemmede også kan bli varslet om brann. 
Men hva med resten av Norge, NDF vil 
jobbe med saken, interessepolitisk rådgi-
ver Sissel Gjøen sier:
- Brannvarsling av hørselshemmede et 
noe som klart bør fremgå av regelverket 
til universell utforming av samfunnet. 
Vi vil arbeide for at både bygningsloven 
og brannvernloven tar inn dette som et 
krav i sine forskrifter. Vi vurderer også 
om vi skal klage bygninger som ikke har 
brannalarm for hørselshemmede inn for 
Likestillingsombudet, det er diskrimine-
ring av en stor gruppe. 
Robert Skarsgård erkjenner i ettertid 
at problemstillingen «brannvarsling til 
hørselshemmede» for mange er veldig 
vanskelig å forstå. Også for de som jobber 
med universal utforming i kommuner og 
fylker.
- Svært mange tror at informasjon og 
varsling via høyttaler oppfattes av alle. 
Faktum er at brannklokken som er ment 
for allmennheten kun med 100 prosent 
sikkerhet varsler 4 av 5 nordmenn. Det 
betyr at 20 prosent av befolkningen 
enten må være heldige i forhold til hvor 
brannklokken er plassert, eller belage 
seg på varsling fra medmennesker, sier 
Skarsgård.

Denne saken virker enkel og opplagt. 
Alle hoteller og større bygninger med 
brannsentral har råd til å betale kr. 3.000 
per år for å knytte seg til varslingsanlegg 
for hørselshemmede. Alternativet kan jo 
fort koste millioner i erstatninger om det 
verste skulle skje.  

LØSNINGEN  FINNES
Hvorfor finnes det ingen forskrift som pålegger publikumsbygg varsling av hørselshemmede, 
når man vet at det finnes enkle og rimelige tiltak?

Du kan sende sms til nr 2223, skriv «alarm». Du vil straks motta en tilbakemelding som 
viser at du er registrert og vil bli varslet med sms hvis det oppstår brann i bygget du er i. Tjenes-
ten koster deg ingenting, den er gratis. (Mer informasjon på www.mobilarm.no)
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Colin Allen
Den nyvalgte presidenten i WFD forteller i et nyhetsbrev 
at den første invitasjonen han fikk kom fra hans tidligere 
døve skole. Han besøkte dem og fortalte om arbeidet han 
skal gjøre i WFD og hvordan de selv har mulighet for å 
realisere sine drømmer for fremtiden.
I løpet av de første to månedene i sitt verv har han besøkt 
New York sammen med tidligere president Markku Jokinen 
for møter med ulike grupper og for å knytte videre kontak-
ter i FN-systemet. I september var Allen i Helsingfors der 
WFD har sitt hovedkontor og i november kommer australi-
eren til Norge for seminar og styremøte i WFD.

Nord-Korea
For første gang i historien er det gjennomført et 
ti ukers tegnspråkkurs i Nord-Korea. Kurset ble 
gjennomført med støtte fra den britiske ambassa-
den. Støtten ble gitt for å oppfylle noen av målene i 
FN-konvensjonen om funksjonshemmedes ret-
tigheter. Målet med kurset var både å utdanne 
tegnspråktolker og tegnspråklærere, slik at det 
koreanske tegnspråket kan få videre utbredelse, 
blant annet til foreldre til døve barn som tidligere 
ikke har fått noe tilbud om hvordan de kan prate 
med barna sine. 15 fra det som tilsvarer vårt FFO 
og 37 fra Nord-Koreas idrettsforbund for funk-
sjonshemmede deltok på kurset som blir betegnet 
som svært vellykket. 

Knud Søndergaard, Danmark
ble utnevnt som æresmedlem på WFD-kongressen 
i Durban. Han var ikke selv til stede på kongres-
sen og fikk derfor diplomet tildelt under en tilstel-
ning i døveforeningen i København. Knud har 
gjort en kjempejobb i WFD, på samme måte som 
han har nedlagt et enormt arbeid for døveidretten 
i Danmark og internasjonalt og selvsagt for døve 
i Danmark, Norden og hele verden. Knud vil stå i 
historien som en av de største bygningsmennene 
i døves verden. I Norge har han bare venner og 
mange venner som gratulerer med æresbevisnin-
gen.

WFD feiret 60 år
WFD feiret 60 års-jubileum under verdenskon-
gressen i Durban. Det startet i Roma i 1951 og 
WFD er den eldste paraplyorganisasjonen for 
funksjonshemmede i verden. I anledning jubileet 
har de utgitt bok med organisasjonens historie 
ført i pennen av amerikaneren Jack Gannon. 
Boka har tittelen «World Federation of the Deaf: 
A History, 2011». 
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Døves Nordiske Råd samlet under verdenskongressen 
i Durban. Fra venstre foran Britt Karmgård, nest-
leder Sverige, Sissel Gjøen, konstituert generalsekretær 
Norge, Jaana Keski-Levijoki, forbundsleder Finland, 
Hanne B. Kvitvær forbundsleder Norge og Janne Boye 
Niemela, forbundsleder Danmark. Bak fra venstre: 
Hjördis Haraldsdottir, forbundsstyremedlem Island, 
Ragnar Veer, forbundsleder Sverige, Helene Christina 
Gade, nestleder Danmark, Markku Jokinen, virksom-
hetsleder Finland, Jaana Aaltonen, nestleder Finland 
og Kaisa Alanne, utviklingsdirektør Finland. 

Sverige
Sveriges Dövas Riksförbund kritiserer i en pres-
semelding en kampanje fra Arbeidsformidlingen. 
I helsides avisannonser møter leserne en døv 
jente som jobber på kjøkkenet til Ikea. I teksten 
står det: «Ettersom det tar litt lengre tid å lære seg 
visse arbeidsoppgaver er hun ansatt med lønns-
bidrag». Den formuleringen er både nedsettende 
og sårende mot døve og dessuten helt feil. Døve 
har like gode oppfatnings- og læringsmuligheter 
som andre. 
- Om det tar lengre tid for et budskap å nå frem, så 
kommer det av at den som skal informere ikke vet 
hvordan kommunikasjonen til døve fungerer, sier 
Ragnar Veer forbundsleder i SDR.
Med svensk tegnspråk som alle kan lære seg, 
eller tegnspråktolk finns det ingen hindringer for 
kommunikasjonen.

Ukraina
I Ukraina jubler døve over at den statlige tv-sta-
sjonen stadig tegnspråktolker flere programmer, 
både på riksdekkende tv og på web-tv. Nyhetspro-
grammene kl. 15 og kl. 18.20 blir begge tolket til 
tegnspråk. 
Snart utvides tolkingen til å gjelde flere under-
holdningsprogrammer. Dette takket være at statu-
sen til ukrainsk tegnspråk er hevet.

Lesotho
Leder av Lesotho Døveforbund, Likopo Lesoetsa, 
som også er leder for landets fellesorganisasjon 
for funksjonshemmede er tildelt en pris for sitt 
fremragende arbeid for funksjonshemmede kvin-
ner i det lille afrikanske landet som bare har 1,5 
millioner innbyggere. Prisen er gitt henne av lan-
dets regjeringsparti og det er første gang arbeid 
for funksjonshemmede blir æret på en slik måte.

India
India har satt i gang et prosjekt over fire år med 
forskning og undervisning i indisk tegnspråk 
på universitetet med det flotte navnet, Gandhi 
National Open University. Studiene skal være et 
lokomotiv i faglig utvikling av indisk tegnspråk. 
Regjeringen har bevilget penger til at det oppret-
tes 35 stillinger ved avdelingen innenfor yrker 
som lingvistikk, tolking, bibliotek, dokumentasjon 
og administrasjon.

Tyskland
Det tyske døveforbundet er skuffet over Regjerin-
gens planer om å følge opp FN-konvensjonen, det 
samme er Tysklands FFO. Regjeringens handlings-
plan strekker seg over 10 år, men det er for lite am-
biøst og tiltakene tar for lang tid, mener Tysklands 
døveforbund. De har laget en egen handlingsplan 
over tiltak som må til for at døve i Tyskland skal 
oppleve full tilgjengelighet til utdanning, arbeids-
liv, helse, kultur osv. Døves Kulturdager i Tyskland 
avholdes hvert fjerde år, sist var det i Køln 2008. 
Nå er det i Erfurt 20. – 22 september, en gammel, 
vakker by i gamle Øst-Tyskland. De første kultur-
dagene i Tyskland ble arrangert i Hamburg i 1993, 
så våre Døves Kulturdager er mye eldre, startet i 
1967. Kulturdagene i Erfurt byr på forestillinger, 
utstillinger og diskusjoner.

Frankrike
I 2012 markerer Frankrikes døveforbund at det er 
300 år siden fødselen til abbè Charles-Michel de 
l`Epèe. Han regnes som grunnleggeren av ver-
dens første døveskole. Det er planlagt utstillinger, 
seminarer, pedagogiske kurs, underholdning og 
festligheter. Arrangementene vil gjøre opp status 
for områder som: utdanning, arbeid, kultur og 
tilgjengelighet. I sentrum for det hele står selv-
sagt tegnspråk. Mer informasjon på www.fnsf.
org/300ans
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Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken», 
men vi ønsker korte innlegg, og vi tar 
ikke inn innlegg som er sendt anonymt. 
Redaktøren forbeholder seg også retten 
til å forkorte innlegg.
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PÅ SAKEN
Prioritering av tolkeoppdrag
Av avdelingsleder Arild Berstad, Nav Møre og Romsdal

En gene-
rell kom-
mentar til 
leserbrevet 
i forrige 
blad om 

‹‹Vi må ha tolk på foreldremøte››.
Tolketjenestene får inn veldig mange tol-
kebestillinger. Med dagens antall tolker 
klarer vi ikke å dekke alle tolkebehov. 
Derfor må vi prioritere noen oppdrag 
fremfor andre. 
I de offisielle formidlingsrutinene for 
NAV Tolketjeneste står det at tolkeopp-
drag skal prioriteres slik: 
* Akutte oppdrag der det er fare for liv 
og helse vil alltid prioriteres foran alle 
andre oppdrag. Ved slike oppdrag kan en 
risikere at andre oppdrag må avlyses. 
* Sentrale begivenheter i brukers liv.
* Tolkeoppdrag for personer i arbeid, 
som allmøte, medarbeidersamtaler, kurs 
og andre tolkebehov på arbeidsplassen. 
* Tolkeoppdrag for personer som prøver 
å skaffe seg arbeid, som yrkesrettet kurs, 
jobbintervju osv. 
* Tolkeoppdrag der barn og ungdommer 
er involvert

Bestillinger fra andre fylker i regionen 
bør likestilles med bestillinger i eget 

fylke. Bestillinger fra fylker utenfor 
regionen bør prioriteres etter punkt 1 og 
2 i prioriteringslista ovenfor uavhengig av 
oppdragssted. Faste bestillinger skal ikke 
gi automatisk fortrinnsrett.
 
Foreldremøter er ikke nevnt direkte i 
denne prioriteringslisten. Men dette er 
viktige tolkeoppdrag der barn og ung-
dommer involvert. Derfor skal de prio-
riteres høyt. Når noen likevel ikke alltid 
får tolk til slike oppdrag, er det fordi det 
ikke alltid finnes ledige tolker. Grunnen 
til det kan være at tolkene er opptatt med 
tolking i andre oppdrag som er prioritert 
like høyt eller enda høyere. Det kan også 
være at tolkene er bortreist eller opptatt 
med viktige private ting. 
 
Fortsatt har vi for få tolker i Norge. Det 
utdannes stadig nye tolker. Men dette er 
ikke nok til å dekke alle behov. Derfor 
må vi fortsatt forsøke å hjelpe hverandre 
på tvers av fylkesgrenser. Når et viktig 
tolkebehov ikke kan dekkes av lokale 
tolker, sendes forespørsel ut til andre 
tolketjenester i landet. Ofte dekkes 
tolkeoppdrag av tolker fra en helt annen 
kan av Norge enn der oppdraget foregår. 
Men vi har også ansvar for å bruke 
statlige penger på en riktig og fornuftig 

måte. Det betyr at vi ikke kan sende ut 
forespørsel for alle typer oppdrag. Er det 
for eksempel en vanlig fotballtrening som 
skal tolkes, henter vi ikke en tolk langveis 
fra til mange tusen kroner. 

Jeg håper at folk forstår at vi ikke kan 
hente tolker fra andre kanter av landet for 
enhver pris. Men i noen tilfeller vurderer 
vi oppdraget som så viktig, at det bare 
skal dekkes, selv om det blir dyrt.
 
Det er lov å klage hvis en ikke får tolk. 
Det er også viktig å ikke gi opp, selv om 
noen ikke får tolk til et møte eller noe 
annet. Behovet for flere tolker blir mer 
synlig hvis døve bestiller tolk til de kom-
munikasjonsbehov som de har. Så skal 
jeg og mine kollegaer gjøre alt vi kan for 
å gjøre tolketjenesten i Norge best mulig.

Til anonym
Takk for din tilbakemelding i forrige 
Døves Tidsskrift. Først vil vi svare på det 
du nevnte om manglende informasjon i 
forbindelse med WFDYS ungdomsleir i 
bladet. Døves Tidsskrift var i Sør-Afrika 
under kongressuken og der hadde de mu-
lighet til å intervjue ungdommene som 
deltok på leiren og kongressen. NDFU 
har i ettertid kommet med forslag til 
DT om å publisere en artikkel der hvor 
en annen norsk ungdom kan skrive om 
sine opplevelser fra Sør-Afrika, tanken 

var at en utenfor NDFU skulle få lov til 
å dele sine opplevelser med norske lesere, 
men DT ville heller at noen fra NDFU 
skulle skrive den artikkelen. På grunn 
av mangel på tid og ressurser hadde ikke 
representantene fra NDFU mulighet til å 
gjøre en artikkel klar innen fristen gikk 
ut for nr 6.

I Tid for tegn, der Jannicke Kvitvær og 
Andre Røine ble intervjuet om hva de 
mente om WFDYS leiren, er intervjuet 

blitt forkortet, dette på grunn av tidsbe-
grensning av selve TV-programmet. De 
har under intervjuet også kommet med 
positive utsagn, men dette ble klippet 
bort. Vi i NDFU er enig med deg, det 
skulle ha stått noe mer om WFDYS fra 
Sør-Afrika på websiden vår, her tar vi 
selvkritikk og vi skal bli bedre til neste 
gang. 

Med vennlig hilsen 
NDFU

Redaktøren beklager:
Redaktøren beklager at et innlegg fra 
Jannicke Kvitvær sin blogg ble trykket 
under Syn på saken i forrige blad, uten 
at hun var spurt om tillatelse. Blogg-
innlegget hadde ikke noen forbindelse 
med hennes verv i NDFU, slik over-
skriften kunne gi inntrykk av.
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Tusen takk 
for hyggelige 
gratulasjoner i 
forbindelse med 
Teater Manu sitt 
10 års jubileum! 
Alltid godt å vite 
at vårt primærpu-
blikum setter pris 
på forestillingene 
vi sender rundt i 

Norge. Teater Manu har ikke noe med 
skuespillerutdanningen i Sverige å gjøre. 
Det er svenskene selv som har satt i gang 
denne utdanningen og de har ansvar 
for informasjon og opptak. Utdannin-
gen vil foregå på svensk tegnspråk og 
svensk skriftspråk.  De har likevel ønsket 
døve fra Norden velkommen og en døv 
student fra Norge er tatt opp. Om man 
ønsker å ta en utdanning, enten i Norge 
eller i utlandet, så har man selv ansvar for 
å dekke reise- og boutgifter. 

Når det gjelder samarbeidet mellom 
Kunsthøgskolen i Oslo og Teater Manu, 
er situasjonen litt annerledes. Foreløpig 
er det dessverre ikke noen fullverdig 
skuespillerutdanning i Norge. Teater 
Manu, som er et profesjonelt teater, 
trenger skuespillere med utdanning og vi 
har derfor tatt initiativ til en modulbasert 
opplæring. Vi arrangerte ett semester 
som ga 30 studiepoeng høsten 2003, og 
fulgte opp med en modul i tekstfordyp-
ning høsten 2010. Denne modulen ga 
10 studiepoeng. Alle kostnader er helt og 

Jeg var Fritz Moen,
en gutt som ingen så
fant aldri roen
man lot det bare gå

 «Ingen ville se på meg
gikk kun stille på min vei
bak et tre jeg gjemte meg
der jeg blottet uten å si hei»

Fritz Moen døv og dum
noen sa han var stum
tyskerungen, døvingen
- han hadde jo ingen

holdent dekket av Teater Manu. Dette 
gjør vi fordi behovet for skuespillere med 
utdanning er så stort. Planen har vært at 
vi skulle følge opp med en ny modul på 
fem uker høsten 2011. Da Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve ville satse på 
et halvårskurs i drama/skuespillteknikk 
i samarbeid med Teater Manu, syntes vi 
det var en god ide. Da ville deltakerne få 
praksis på Ål og modulen på fem uker 
med teori om tekstforståelse i Oslo, som 
en del av dette opplegget. Dessverre var 
det kun en person som meldte seg på, 
ingen fra fjorårets modul. Dermed ble 
kurset på Ål avlyst. 

Teater Manu ønsker likevel å gi tilbud 
om fem uker på Kunsthøyskolen og har 
annonsert dette. Men også til dette stu-
diet er det svært få søkere. Ingen fra fjor-
årets studentkull har meldt seg på denne 
påbyggingen. Det gjør oss betenkt; Hvis 
man virkelig ønsker å bli skuespiller, er 
det ikke da naturlig å vise initiativ og selv 
undersøke hvilke muligheter som finnes? 
Jeg vil også understreke: Vi har sendt sms 
til alle studentene for å informere om at 
utdanningen nå er i gang igjen.

Teater Manu er Norges turnérende 
nasjonalteater med norsk tegnspråk som 
scenespråk. Vi er pålagt å dra på turné, 
og det gjør vi. Vi er 100 prosent bevisst 
på å være hele Norges Teater Manu og vi 
søker om midler til å sette i gang aktivite-
ter over hele landet. Det lar seg ikke 
gjøre over driftsbudsjettet. Men vi legger 

gjerne premierer og turnéer med kultur-
kafé andre steder enn i Oslo. Vi vil være i 
hele landet og er åpen for samarbeid med 
lokale organisasjoner for å gjennomføre 
dette. Teater Manu får driftsmidler for 
å sette opp to-tre produksjoner som skal 
på turné. Alt annet vi setter i gang, må vi 
søke om ekstra midler til. 

Eldrebølgen er et slikt ekstratiltak som 
vi satte i gang i vår. Vi ønsker å kunne gi 
det samme tilbudet til andre byer i Nor-
ge, både for eldre og for barn/unge. Men 
selve organisasjonen er plassert i Oslo, 
og da skjer alle prøver og forberedelser 
til produksjonene her. Alle som blir 
engasjert, må ha sitt arbeidssted i Oslo i 
den perioden som kreves. Slik driver også 
Riksteatret; Folk jobber i Oslo og sender 
forestillinger på turné rundt i landet. 
En treårig skuespillerutdanning gir 180 
studiepoeng som tilsvarer en BA-grad. 
Målet er at Norge skal få en slik treårig 
utdanning også for døve. Men så lenge vi 
ikke har det, er det opp til den enkelte å 
vise interesse og initiativ med tanke på å 
bygge opp sine ferdigheter og utvikle seg 
på alle plan. Og det betyr å være aktiv og 
slå til når det kommer tilbud man kan ha 
nytte av. 
Teater Manu jobber også med modeller 
for å ta inn studenter i produksjonene 
våre. Det er viktig for rekrutteringen. Vi 
takker for initiativet du viser med å skrive 
i Syn på saken. Dermed får vi mulighet 
til å orientere om Teater Manu og våre 
planer.

- Fritz Moen    -  Av Nina Hauge, Frosta

Han ble uskyldig dømt
- for mord, noe han ikke forsto
Livet hans ble forsømt
noen fanger så på han og lo

Det dukket opp en mann
som gjorde så godt han kan
Han fikk Fritz frikjent 
18 år forsent

Endelig ute i det fri
endelig funnet sin egen sti
Han ga Norge et ansikt
og det med god hensikt

Svar til Thomas Johannessen
Av teatersjef Mira Zuckermann

La oss aldri glemme
om Norges verste justismord
han var ikke en av de slemme
han sa ja-ja, det var bare ord
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NDHS ble opprettet i 1990 og har 190 
personlige medlemmer og 20 kollektive 
medlemmer, leser vi på hjemmesidene. 
Trolig er det verdens største døvehis-
toriske selskap. De har kontoradresse i 
Bergen, Kalfarveien 79, der Thorbjørn 
Johan Sander har fast kontortid som 
sekretær og redaktør for medlemsbladet 
Nye Journal for Døve som utkommer 
med fire nummer årlig. Leder av selska-
pet er Jon Martin Brauti på Ål.

Jim Vold (bilde) som er webredaktør bor 
i Vestfold og vi spør hvorfor han har satt 
i gang dette arbeidet?
Jeg har siden 2009 vært med i Vestfold 
Døveforenings historielag. Laget har fått 
penger fra Vestfold fylkeskommune for 
å samle inn døvehistorie og registrere 
funnene. Døvemuseet har veiledet oss i 

registreringen av 
gamle bilder og 
ting. 
Hvor mye tid 
har du brukt på 
dette?
Jeg brukte i 
begynnelsen mye 
tid på å finne uli-

ke metoder for å skanne tidsskrifter og å 
omformatere de til PDF-filer så rask som 
mulig. Det kan ta en halvtime å skanne 
et blad og et kvarter på å omforme de til 
PDF. Jeg vil, og NDHS har som mål, at 
alle Døves Blad, Tegn og Tale og Døves 
Tidsskrift skal legges ut på nettsidene 
våre – men da må jeg finne en stor 
multifunksjonsmaskin som har mulighet 
for å skanne mange sider på kort tid. Det 
finnes maskiner som kan skanne et blad 

Hjemmeside til NDHS
www.ndhs.no ble opprettet i 2007 
og er et nettsted som inneholder en 
del materiell, informasjon og linker 
som har med døvehistorisk interesse 
og verdi å gjøre. NDHS håper at 
www.ndhs.no blir mye benyttet ved 
utarbeiding av foredrag, jubileums-
skrifter, bøker, forskning m.m. 

www.ndhs.no
helge.herland@doveforbundet.no

på ett minutt og omformatere dem til 
søkbar PDF-fil på rundt 10 minutter. 
Hvordan kan Vestfold Døveforening nyte 
godt av arbeidet?
Vestfold Døveforening fyller 100 år i 
2014. For å skrive foreningens historie 
må vi jobbe mye med å finne informa-
sjon blant annet fra de tidsskriftene jeg 
nevnte. Det blir mye enklere å gjøre om 
alt er lagt inn på PDF-filer.
Jim forteller at arbeidet med historien i 
Vestfold førte til at NDHS opprettet en 
webkomite med han selv som leder, og 
med Jon Martin Brauti og Rune Anda 
som medlemmer. Rune er viden kjent for 
sine hjemmesider (www.andata.no) der 
det finnes mye døvehistorie samlet. 
Mye av dette stoffet legges nå over til 
www.ndhs.no

- www.ndhs.no kan bli et viktig verktøy 
for mange i arbeidet med døves historie, 
for eksempel som en kilde til å hente 
kunnskap til studier, undervisning og 
foredrag. Derfor er det viktig at folk 
kjenner til sidene, mener Jim Vold. 
På websiden kan man finne de viktig-
ste datoene i døvehistorien. Visste du 
at Salten Døveforening kan feire 100 
års-jubileum 20. januar 2012? Eller at 
Andreas Christian Møller ble født 18. 
februar 1796? Og at Frelsesarmeen startet 
sitt arbeid for døve 14. januar 1917?

Du finner link til tidsskrifter som utgis 
i døvemiljøet og man kan på den måten 
enkelt gå inn å lese medlemsbladene til 
for eksempel Kristiansand Døvefore-
ning. Denne tjenesten bygges gradvis ut.  
Det er henvisninger til litteraturlister og 
andre historiske fakta. Det er også startet 
et arbeid med portrettgalleri av kjente 
døve mennesker, i det hele tatt er det 
nettsider av høy standard og som det er 
enkelt å manøvrere i. All ære til NDHS 
og Jim Vold!

Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) utvikler stadig hjemme-
sidene sine som ble opprettet i 2007. Det er Jim Vold som er 
webredaktør og som har laget de oversiktlige sidene, der man 
kan hente mye døvehistorisk kunnskap.
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Det finnes et bedre alternativ.
Prøver du å rense ørene med fingeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre mer skade enn 
være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. Revaxør er et middel som 
forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved regelmessig bruk kan forhindre dannelsen 
av en ny, ubehagelig vokspropp.

Orion Pharma AS, Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo. Tlf: 400 04 210. www.revaxor.no

Nesodden kommune, med sine ca 17.000 
innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som 
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjor-
den og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er 
vakker og landlig, med god og rask kommuni-
kasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker 
i Bærum. Her er turterreng både sommer og 
vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og 
et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesod-
den kommune skal det være godt å bo i alle 
livets faser.
Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kom-
mune. Som ansatt nyter du godt av våre 
gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger, 
bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på 
fjellet. Vi leverer avanserte tjenester, med 
krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger 
vi deg med god kompetanse og ønske om vi-
dere utvikling. Vår visjon er ” sammen skaper 
vi det gode livet”

Støttepedagog/støtte
assistent m/norsk tegnspråk
Sak 11/2881

Kystkommunen Nesodden, med sitt rike 
kulturliv og nærhet til skog og sjø, søker nye 
medarbeidere til de kommunale barneha-

gene. Barnehagene har alle god beliggenhet 
med store utearealer og mulighet for å be-
nytte naturen som leke og læringsarena. Det 
arbeides aktivt med å utnytte den enkelte 
barnehages særegne kvaliteter. Nesodden 
kommune er en av Oslos nabokommuner og 
har hyppige fergeavganger til Lysaker og Aker 
brygge.  Kommunen har eget kursopplegg 
knyttet til kompetanseløftet. Kursene er gra-
tis for ansatte i kommunale barnehager

50% fast stilling som støttepedagog/
støtteassistent med tilleggskompe
tanse i norsk tegnspråk   tiltredelse 
1.1.2012, p.t. Munkestien barnehage

Kompetansekrav:
Søker må beherske norsk tegnspråk.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med 
barn (gjerne pedagogisk kompetanse).
 
Øvrige kvalifikasjonskrav: 
Vi ønsker en engasjert medarbeider som
- har evne og vilje til samarbeid med 

andre faginstanser
- kan og vil ta ansvar
- kan lytte og er utadvendt
- er god til å vise omsorg
-	 er	fleksibel

Vi tilbyr
•	 gode	låne	-	og	forsikringsordninger
•	 ulykkesforsikring
•	 godt	arbeidsmiljø
•	 IKT	verktøy	i	alle	barnehagene
•	 et	bredt	fagmiljø	og	mulighet	for	kom-

petanseheving
•	 bedriftshytte	og	bedriftsidrettslag

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn: Etter hovedtariffavtalen.
Ved tiltredelse må gyldig politiattest ihht. 
Barnehageloven  fremlegges.

Søknadsfrist: 02.12.2011

Nærmere	opplysninger:	Styrer	Gry	Eng-
stad	66	96	61	60	

Ønsker du å søke stillingen, må 
du benytte vårt elektroniske søk
nadsskjema, som du finner på vår 
nettside: www.nesodden.kommune.
no Vitnemål og attester skal ikke 
vedlegges, men vil bli etterspurt ved 
innkalling til et evt. intervju.
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Herrelaget
Herrelagets innledende 
kamper spilles slik: Fredag 18. 
november kl 12.40 mot Sveits, 
lørdag 19. november kl 16.40 
mot Bulgaria og søndag 20. 
november kl 8.40 mot Iran. 
Så blir det sluttspill i uken.
Landslagstrener Maarten 
Vreugdenhil har tatt ut disse 
spillerne til den norske trop-
pen: Tore Granum, Hamar – 
Leif Foss, Trondheim -Marius 
Anda, Bergen - Øyvind Rød, 
Bergen - Andre Røine, Oslo 
- Joakim Røine, Oslo, Håkon 
Bollestad, Stavanger - Tor Es-
pen Gjermstad, Oslo - Julian 
Standal, Ålesund - Alexander 
Wroldsen, Oslo - Hassan 
Yusuf, Oslo - Einar Øveraas, 
Trondheim. 

Dette er gruppene:
A: Sverige, Irland, Japan og 

Russland.
B: Bulgaria, Norge, Iran og 

Sveits.
C: Italia, Tyrkia, Saudi Arabia 

og Brasil
D: Nederland, Ukraina, 

Thailand og Danmark 

- Det norske herrelaget 
har ingen skader og vi har 
alle spillerne disponible og 
tilgjengelig til VM. Tidligere 
har vi måtte si fra oss gode 
spillere på grunn av økonomi, 
men det har ikke vært tilfelle 
denne gangen, forteller lagets 
oppmann Morten Sletten.

- Vi kan ikke bli blant topp 
fire, men vi har sett en stor 
utvikling og vi håper den 

VM i futsal i Ørebro
Norge deltar både med kvinne- og herrelag i VM i futsal som arrangeres 18. – 26. november 
i Ørebro. Med god bussforbindelse Oslo – Ørebro kan det blir mange nordmenn på tribunen 
under Norges kamper.
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Sport

fortsetter. Målsetningen er å 
ha bedre resultater enn det vi 
oppnådde i Sveits. Fra starten 
i april i fjor til i dag har vi sett 
store fremskritt i bevegelsene 
og formasjonene til spillerne. 
Det er ikke det samme som 
utendørs og det tar litt tid å 
bli vant til. 

- Treningssamlingene har 
fungert veldig bra. Vi har 
opplevd en meget god progre-
sjon gjennom samlingene. Vi 
har hatt mye fokus på disiplin 
og arbeidsmoral, noe som 
igjen har påvirket laget posi-
tivt. Støtteapparatet er også 
styrket, slik at det er lettere 
for lederne å fordele oppga-
ver. Vi synes vi har planlagt 
samlingene lenge i forveien og 
har hatt meget god kvalitet 
på dem når alt er blitt mye 
mer forutsigbart, understreker 
Sletten.

Kvinnelaget uten fire 
av de beste!
Kvinnelaget innleder med 
disse kampene: Lørdag 
19. november kl 8.40 mot 
England, søndag 20. novem-
ber kl 15.20 mot Nederland. 
Kampen mot Australia utgår 
fordi de har trukket seg fra 
mesterskapet.

Dette er gruppene for kvinner:
A: Sverige, Tyskland, 

 Russland og Brasil.
B: Danmark, Belgia,  

Japan og Polen.
C: England, Norge og 

 Nederland. 

Trener Jan Lervaag har pluk-
ket ut disse spillerne til å 
forsvare de norske fargene:
Tine Granmo, Trondheim 
- Beate Solem, Trondheim - 
Katrine Søyland, Oslo - Unni 
Helland, Trondheim - Sissel 
Lysø, Trondheim - Petrine 
Olgeirsdottir, Oslo - Hege 
Eide, Bergen - Berit Johnstad, 
Oslo - Ane Dimmen, Ber-

gen - Hanne Marte Bråten, 
Oslo - Heidi Seem Aasbø, 
Trondheim. Hjemmevæ-
rende reserve: Liv June Krag, 
Trondheim.

Veteranen på laget Unni 
Helland forteller fra forbere-
delsene:
- Vi har hatt fem trenings-
samlinger. Rundt 26 ulike 
spillere har vært innom. Etter 
tredje samling ble det foretatt 
et ‹‹brutto›› uttak til VM, da 
hadde vi 17 spillere aktuelle 
for VM. Dessverre meldte 
hele fem av dem forfall av 
ulike årsaker.

- Er det viktige spillere som 
har meldt forfall?
- Ja, Tone Rørstad ble topp-
skårer ved EM i futsal i fjor, 
men hun orker ikke et nytt 
mesterskap. Ida Kristin Lystad 
ble kåret til beste unge spiller 
i samme mesterskap, med har 
slitt med helsen i det siste. 
Silje Skårvold er opptatt med 
eksamener og Lene Rørstad 
Røyseth prioriterer familien. 

Unni mener at kvaliteten på 
treningssamlingene har vært 
varierte. Laget har knapt 
hatt en samling hvor alle var 
til stede. Flere meldte forfall 
til en eller to samlinger pga 
sykdom, skade eller jobb. 
Trenerne skulle gjerne sett 
alle med på flere samlinger 
samtidig og samkjørt laget 
bedre til VM. 

- Likevel skal vi kunne 
kjempe om plass i semifinale. 
Det er målsettingen vår. Vi 
er klar over at det kan bli 
vanskeligere uten flere spil-
lere som ville vært bankers i 
troppen, men vi ønsker å gjøre 
vårt beste og ha medalje som 
må, sier Unni.

Hun vil også fortelle at de er 
veldig glade for at laget for 
første gang har fått sponsor-
støtte i rene kroner. Det 
har gjort det mulig å utvide 
støtteapparatet med en person 
som skal filme våre kamper og 
noen av kampene til de andre 
landene, dette gir oss en fordel 
i våre forberedelser til hver 
kamp. 

- Vi er veldig takknemlige 
for støtten fra Ytterøykylling 
og Granberg, Kiwi Surnadal 
for maten de sponser oss 
med på hver samling, Swix 
for Norgesluer vi skal bruke 
i VM, Ål folkehøyskole som 
ordnet slik at vi gjennomførte 
en gratis samling på skolen og 
til slutt Scan Trade som ga oss 

Jan Lervaag.

store rabatter på Umbroklær 
vi har bestilt, avslutter Unni 
Helland.

Ny fotball leder
Jojo, eller John Erik Johan-
nessen som han er døpt, går 
av som leder for døvefotbal-
lutvalget på årsmøte for 
klubbene fredag 17. februar 
på Hamar. Han har gjort en 
kjempejobb for fotballen og 
nå blir det viktig at klubbene 
finner en like god erstatter. 

John Erik Johannessen.

Idrettskalenderen 2012
18. – 19. februar: Døvemesterskap i futsal, Hamar
19. – 28. februar: EM i ishockey, Saransk, Russland
24.- 29. februar: EM i alpint, Davos, Sveits
15. – 17. mars: EM innendørs friidrett, Taøøinn,  
 Estland
17. – 18. mars: Døvemesterskap i bowling, Bergen
30. mars – 1. april: EM i snowboard, Kuusamo, Finland
14. – 21. april: EM i håndball, Udine, Italia
27. april – 6. mai: VM i bordtennis, Tokyo, Japan
01. – 02. april: EDSO kongress, Moskva, Russland (*)
29. juni – 7. juli: EM i basketball, Konya, Tyrkia
16. – 28. juli: VM i fotball, Ankara, Tyrkia
14. – 21. juli: EM i tennis, Koblenz, Tyskland
15. – 22. juli: VM i friidrett, Toronto, Canada
26. august – 2. sept.  EM i orientering, Trento, Italia
01. – 11. september: VM i bryting, Sofia, Bulgaria
09. – 15. september: EM i sykkel, Toligatti, Russland
11. – 14. september: VM i kampsport, Venezuela
September/oktober: Døvemesterskap i fotball, Oslo
09. – 12. oktober: VM i golf, Tsu, Japan 



    Urpremiere 21. oktober i Oslo
    Turnépremiere 27. oktober i Trondheim

        Spilleplan på www.riksteatret.no

B-BLAD
Returadresse:
Døves Tidsskrift
Postboks 1544
7658	VERDAL


