
Døves Tidsskrift
Nr. 4 - 2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93

I dette nummer, bl.a.:

* Døve som politikere?

* Skådalen-treff

* Døves Kulturdager

* NDFs landsmøte



2 4/2013Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift 4 - 2013

Side 03 Leder: Rådgivere uten kunnskap

Side 04 Døve som politikere?

Side 08 Kenya: Utdannelse er veien til  

selvstendighet

Side 09 Spør advokaten

Side 10 Bli med til Solgården i 2014

Side 11 Personalia

Side 12 Spaltist: Finn Arild Thordarson

Side 13 Tegnspråknytt er ditt program

Side 14 Norge rundt

Side 16 Med Skådalen i hjertet

Side 18 Døves Kulturdager i Trondheim

Side 20 Reportasje fra NDFs landsmøte i Sola

Side 28 Stavanger-elever i Polen

Side 30 Sport: Til topps i gocart

Side 32 «Beethovens testamente»

Side 34 Ungdomssider

Side 4

Side 20

Side 16

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 94)

Medlemsblad for Norges Døveforbund // Grensen 9 // 0159 Oslo // Tlf: 23 31 06 30 // Ttlf: 23 31 06 40
E-post: post@doveforbundet.no // Gavekonto 8200.00.08072 // Leder: Hanne Kvitvær // Generalsekretær: Bjørn A. Kristiansen
Redaktør: Helge Herland, helge.herland@doveforbundet.no // Ansvarlig redaktør: Bjørn A. Kristiansen, bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Døves Tidsskrift utkommer den 15. i månedene februar, mars, april, juni, september, oktober, november og desember
Postadresse: Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo // ttlf: 23 31 06 40 // faks: 23 31 06 50 // helge.herland@doveforbundet.no
Abonnement: Kr 600 per år gjelder skoler, institusjoner og andre. Medlemmer av Norges Døveforbund får bladet inkludert i kontingenten
Grafisk design: Andata, Bergen // Trykk: A2G Gra"sk, Bergen // ISSN 0332-6942
Annonser: annonse@doveforbundet.no

Side 28

Forsiden: Julie Ane Holst, Stavanger og Ingrid Grønning By, Trondheim, 

var to av mange unge deltakere på NDFs landsmøte i Sola kommune. De 

lar seg ikke skremme av en bjørn, selv om den står på Byrkjedalstunet der 

landsmøtemiddagen ble servert.
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Som redaktør møter jeg mange mennesker, mange 
som mener noe om mye – men som ikke alltid vil at 
vi skal skrive det de mener. Frykten for hva arbeids-
giver og samarbeidspartnere mener er fortsatt stor 
selv i et demokratisk land som vårt. Det siste året 
har jeg besøkt de #este grunnskolene for døve og 
hørselshemmede, både statlige og kommunale sko-
ler. Mange lærere på disse skolene er fortvilet over 
den rådvillheten som dreier seg om valg av språk for 
barna. Norsk tegnspråk eller norsk? 

Lærerne er oppgitt over rådgivere 
fra Statped som oftest sier at for-
eldrene skal satse på norsk, det er 
viktig å utvikle et best mulig tales-
pråk og det utelukker tegnspråk, 
mener de. De samme rådgiverne 
sier: «Hvis vi ikke lykkes med 
talespråk kan vi satse på tegnspråk 
senere.» Flere av de som gir disse rådene i Statped 
kan selv ikke tegnspråk. Vår påstand er derfor at 
rådgivningen fra Statped i de #este tilfeller er helt 
verdiløs. Vi stiller spørsmål ved nytten av #ere av 
de tjenestene som gis fra det byråkratisk oppbygde 
Statped.

NDF er ikke den eneste organisasjonen for hørsels-
hemmede. Det "nnes en mye større interesseorga-
nisasjon som i alle år har utmerket seg ved å være 
sentralt toppstyrt av hørende. Folk som ikke selv 
opplever på kroppen og i hodet hva det innebærer å 
være hørselshemmet. Deres budskap til foreldrene er 
at valget står mellom norsk tegnspråk og norsk. Men 
det gjør jo ikke det.

NDF har i #ere år prøvd å formidle at det ikke er 
snakk om et valg. Barna skal få både norsk tegn-
språk og norsk. De skal ha en normal oppvekst i et 
tospråklig miljø. Begge språkene skal utnyttes mak-
simalt i lærings- og sosialiseringsprosessen. Vi har 
møtt hundrevis av voksne og eldre hørselshemmede 
som skulle ønske de hadde fått lære norsk tegnspråk 
som barn, for  å tilegne seg kunnskap lettere - og 

Rådgivere 
uten kunnskap

fordi de ser nytten av å kunne bruke tegnspråktolk.

Vi kan ikke helt slippe den andre organisasjonen 
for hørselshemmede. I to konkrete saker har NDF 
prøvd å samarbeide med dem. Den ene er å få til en 
nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede 
straks. Justisministeren feilinformerte Stortinget 
da hun påsto at det "nnes en eksisterende tjeneste. 
Dette har hun aldri beklaget, men i stedet lovet at 
en slik tjeneste skal være på plass om to år. Og våre 

samarbeidspartnere jubler og lar seg stolt 
avbilde av en statsråd som er vel vant til 
å kjøpe seg ut av politiske #oker. NDF 
krever tjenesten nå og har lagt fram et 
konkret forslag til hvordan en tjeneste 
kan fungere for døve og hørselshem-
mede. Svaret fra statsråden kommer før 
stortingsvalget i september, følg med.

Den andre aktuelle saken er kravet om direktetek-
sting på TV2, som er pålagt å tekste etter direktivet 
om audiovisuelle medietjenester, hvis det er tekno-
logisk mulig. Svar på det spørsmålet viser NRK hver 
dag, de har ansatt hurtigskrivere. Det vil ikke TV2 
ta seg råd til, i stedet sier de at de venter på datatek-
nologien som skal oversette tale til tekst. Kanskje 
kommer den om fem år eller ti år, men forbundet 
med 55.000 hørselshemmede medlemmer har tid 
til å vente. Mens NDF krever teksting nå og vil 
fortsette kampen for det. 

NDF har nettopp gjennomført sitt 39. landsmøte. 
Vi konstaterte med glede at det var svært mange 
unge deltakere med på møtet. Deltakere som selv 
er døve eller hørselshemmede, som derfor vet «hvor 
skoen trykker». Med dem er vi sikret at NDF også i 
årene som kommer, blir styrt av døve og hørselshem-
mede selv og ikke av rådgivere eller sentrale tillits-
valgte som ikke vet hva det vil si å være døv eller 
hørselshemmet.

Vi ønsker alle bladets lesere en god sommer!  

Vår påstand er at 
rådgivningen fra 
Statped i de #este 
tilfeller er helt 
verdiløs

Helge Herland
Redaktør
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Litt sku%ende kanskje at bare 40 delta-
kere fant veien til høgskolen i Oslo, men 
nesten ettusen interesserte fra alle kanter 
av verden fulgte direktesendingen på 
internett. Alt på seminaret ble formidlet 
via norsk tegnspråk, internasjonale tegn 
og engelsk tale. Ti tolker var i sving og 
det er fantastisk å registrere nivået både 

på tolkene og det teknologiske utstyret.
Joseph Murray ledet seminaret på en 
ledig og elegant måte. Han kombinerer 
dyktighet og humor og har alt i sin hule 
hånd. Gode hjelpere hadde han i WFD-
leder Colin Allen, NDFs forbundsleder 
Hanne B. Kvitvær og Paal Richard 
Peterson.

Det er vanskelig å nevne alle de ni 
forelesningene og de to paneldebattene, 
men det var selvsagt størst nysgjerrighet 
knyttet til de tre utenlandske politikerne 
som deltok på seminaret. Felles for dem 
er at de har bakgrunn fra arbeid i de na-
sjonale døveforbundene. De foreleste alle 
med internasjonale tegn, og det gjorde 
det godt.

Helga Stevens
er parlamentsmedlem både i Belgia og 
i den #amske delstaten. Hun ble tidlig 
inspirert av sine foreldre til å bli politisk 
engasjert. Hun er utdannet advokat. Hun 
sa blant annet: 
- Jeg ble valgt inn i parlamentet i 2004 
fordi jeg mener det er viktig at døve 
engasjerer seg i politisk arbeid. Vi sier 
at ti prosent av befolkningen er funk-
sjonshemmet, da burde også ti prosent av 
politikerne være det, men svært få politi-
kere er funksjonshemmet. I Belgia er jeg 
døv og en annen sitter i rullestol. Hvis 
funksjonshemmede står på valglistene er 
de med mest som listefyll, men da har 

Døve som politikere?
helge.herland@doveforbundet.no

Det er kjent at ni døve i verden er valgt som parlamentsmedlemmer i sine hjemland. Tre av dem 
deltok på seminaret som Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og Høgskolen i Oslo og Akers-
hus gjennomførte 27. og 28. mai.

«Bare» 40 deltakere var samlet i et av amfiene 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, men den 
direkte web-overføringen samlet nesten ettusen 
interesserte fra hele verden.

Joseph Murray fra Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ledet seminaret på en fin måte. Han 
brukte internasjonale tegn. Ved siden av ham tegnspråktolken Silje Osdal på norsk tegnspråk. 
 Seminaret ble også oversatt til engelsk talespråk.
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vi mulighet til å kumulere dem. Jeg stod 
selv som nr. ti på listen, men velgerne 
#yttet meg opp til 4. plass og dermed var 
jeg i parlamentet.
- Mange døve synes det er vanskelig å 
velge hvilket politisk parti de skal være 
medlem i, men det synes hørende også. 
Man "nner ikke ett parti der man er enig 
i alt, man må velge det partiet man er 
mest enig med og så jobbe for å påvirke 
partipolitikken.
- I det politiske liv er det hard konkur-
ranse. Funksjonshemmede må ofte være 
dobbelt så #inke for å bli valgt og en må 
være synlig i media.
- For å bli parlamentsmedlem må døve 
gå den lange veien via grasroten og 
det lokale partilaget, bygge opp gode 
nettverk, være aktiv og vise at man har 
kunnskaper, litt #aks må man også ha, 
markere seg i media og gradvis bygge opp 
tillit i partiet

Martin Zierold
er bystyremedlem i Berlin. Han represen-
terer en bydel som har 300.000 innbyg-
gere. Han ble valgt inn i 2011, da han sto 
som nummer 14 valglisten og 15 av de 
på listen ble valgt inn. Han nevnte i sin 
forelesning at:
- På de første partimøtene hadde jeg med 
en god kamerat som tegnspråktolk. I dag 
betaler partiet alle utgiftene jeg har til 
tolking.
- Hele bystyresalen ble forandret for å gi 
meg optimale visuelle muligheter, slik at 
jeg "kk sitte med vindu bak meg og godt 
lys på tolkene – og samtidig på en plass 
der jeg hadde god oversikt over alle de 
andre representantene.

- På møtene har jeg tre tolker og en 
sekretær som tar notater for meg. Jeg 
er mest engasjert innenfor saker som 
velferd, utdanning og idrett. I tillegg til å 
tolke møtene får jeg tolket det som skjer i 
pausene, det vi kaller korridorprat slik at 
jeg som andre kan bygge opp nettverk og 
kjennskap med andre.
- Som politiker må jeg jobbe med et 
bredt område, jeg kan ikke bare være 
opptatt av saker som angår døve – men 
selvsagt påvirker jeg partiet og bystyret til 
beste for døve.
- Jeg blir alltid omtalt som «han døve» 
i bystyret, slik bør det ikke være. Flere 
døve og andre funksjonshemmede bør 
engasjere seg politisk.

Helene Jarmer
Har vært leder av Østerrikes Døvefor-
bund. Gjennom sitt engasjement i døve-
forbundet ble hun spurt om å engasjere 
seg for partiet «De grønne». Hun ble 
medlem av parlamentet i 2009.
- Mitt parti var de første som tok funk-
sjonshemmede på alvor og laget eget 
program for å løse oppgavene for den 
store gruppen.
- Bare to av seks partier i Østerrike har 
funksjonshemmede på valglistene sine.
- Jeg "kk mye medieoppmerksomhet 
etter min første tale i parlamentet. Alle 
nye representanter får 10 minutter til 
å presentere seg selv og jeg fortalte om 
mitt liv som døv, om tegnspråk og om 
det spesielle med at døve lager navne-
tegn på hverandre. Dette siste ble svært 
populært både i media og blant de andre 
parlamentsmedlemmene og jeg får stadig 
spørsmål om navnetegn når jeg represen-
terer.
- Nå har også media sluttet å stikke 
mikrofonen under munnen min ved in-
tervjuene, de har forstått at det er tolken 

som snakker!
- Noen har også oppfattet at de kan slutte 
å rope til meg!!
- Jeg bruker #ere tolker under debatter, 
men ellers har jeg en fast tolk. Vi kjen-
ner hverandre godt og er hundreprosent 
trygge på hverandre.
- Etter #ere års arbeid i døveforbundet 
der jeg stadig måtte be politikere være 
snille og ta opp saker for meg i parlamen-
tet kan jeg nå ta sakene opp direkte selv.
- Parlamentet i Østerrike har laget en in-
formasjonsvideo. Den er også oversatt til 
østerisk tegnspråk og presidenten ønsker 
velkommen på videoen med å si noen 
setninger på tegnspråk. På denne videoen 
er også nasjonalsangen med på vakker 
måte i en tegn til tale-versjon slik at døve 
og hørende kan oppleve samme sang 
og komme likt til mål. På den  måten 

Døve som politikere?

Nicksom Kakiri kom den lange veien fra Kenya. 
Han er leder for døveforbundet i landet og 
kjemper for å komme inn i parlamentet som en 
av fire funksjonshemmede representanter.

Enda lenger reisevei hadde Colin Allen fra 
Australia. Han er leder av WFD og dette var 
hans fjerde besøk i Norge på to år.

Tre døve politikere: Fra venstre Martin Zierold, bystyrerpresentant i Berlin, Helga Stevens, medlem 
av parlamentet i Belgia og det flamske parlamentet og Helene Jarmer, parlamentsmedlem i Øster-
rike.



6 4/2013Døves Tidsskrift6 4/2013Døves Tidsskrift

Døve som politikere?

har mange hørende lært seg tegnene til 
sangen.
- I Østerrike har vi kommet langt på 
mange områder for døve, debattene i 
parlamentet blir tegnspråktolket, det er 
tekst og tegnspråk i tv-kanalene, egne 
nyhetssendinger og barneprogrammer 
på tegnspråk osv. Men vi har fortsatt 
mange oppgaver som må løses før døve er 
likestilt med hørende i samfunnet.   

Artikkel 29
I FN-konvensjonen om rettigheter til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
står det i artikkel 29 om «Deltakelse i det 
politiske liv» blant annet:
- Landene skal garantere mennesker med 
nedsatt funksjonsevne politiske ret-
tigheter og mulighet til å nytte disse på 
lik linje med andre, og de skal forplikte 
seg til: å sikre at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kan delta fullt ut og på en 
e%ektiv måte i det politiske og o%entlige 
liv på lik linje med andre, enten direkte 
eller gjennom fritt valgte representanter, 
herunder ved at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har rett og mulighet til å 
avgi stemme og bli valgt….

Norske stortingspolitikere
Fem norske stortingspolitikere delte sine 
tanker om hva som kan gjøres for å legge 
mulighetene til rette for en sterkere delta-
kelse av døve i det politiske liv. 

Tove Linnea Brandvik, A 
var eneste representant fra de rødgrønne 
partiene. Hun er selv bevegelseshem-
met og sa at hun godt visste hvordan det 

oppleves å bli holdt utenfor felleskapet. 
Hun fremholdt at en god tolketjeneste er 
nøkkelen for døves deltakelse i demokra-
tiet. Hun mente også at døve burde lage 
en handlingsplan for hvordan det kan 
bli #ere aktive døve politikere. Og så må 
dere markere dere i samfunnsdebatten, 
det nytter ikke å være beskjeden, under-
streket hun.
 
Ingjerd Schou, H, 
uttalte stor tro på at «talegjenkjen-
ningsmaskinen» og ny teknologi kan 
gjøre hverdagen enklere for døve. Hun 
fremholdt også viktigheten av at det kan 
bli teleslynge i stadig #ere lokaler. Det 
er ingen stor meningsforskjell mellom 
partiene i synet på funksjonshemmede og 
deres rettigheter i samfunnet, sa hun.

Line Henriette Hjemdal, KrF 
fant det rart at bare 9 døve i verden var 
parlamentsmedlemmer når man vet at 
det er 70 millioner døve i verden. Tegn-
språk er nøkkelen for at døve kan være 
aktive i samfunnsliv og politikk. 

Trine Skei Grande, V 
savnet en forståelse av døve som en egen 
språklig gruppe. Det må bli større 
respekt for norsk tegnspråk og språket 
må få status i samfunnet som et språk på 
linje med andre o&sielle språk. Nøkkelen 
til å få #ere døve aktiv politisk er en godt 
fungerende tolketjeneste. Alle partiene 
ønsker seg nok #ere funksjonshemmede 
politikere, men det er en lang vei å gå 
fra lokalpolitikken og til en plass på 
Stortinget.

Paneldebatt blant norske stortingspolitikere om døves situasjon og døves mulighet til å bli aktive i den norske partipolitikken. Fra venstre Tove Linnea 
Brandvik, A – Ingjerd Schou, H – Line Henriette Hjemdal, KrF - Trine Skei Grande, V - Robert Eriksson, FrP. Vi ser Hilde Haualand som interna-
sjonal tegntolk og forbundsleder Hanne B. Kvitvær som holder et innlegg.

Robert Eriksson, FrP 
støttet synet i at det er bred politisk enig-
het om funksjonshemmedes situasjon i 
Norge. Han fremholdt som #ere andre 
at tolketjenesten bør styrkes. Dessuten 
pekte han på at samfunnet 
med enkle midler kan tilrettelegge den 
visuelle informasjonen til døve bedre, for 
eksempel på #yplassene med informasjon 
av bytte av gate, endringer i #ytider osv. 

Det var stor enighet blant deltakerne om 
at døve må bruke FN-konvensjonen om 
rettigheter til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne – og at døveorganisasjo-
nen må utnytte alle klagemuligheter for å 
bedre samfunnsforholdene for døve. Dere 
må være synlige i samfunnsdebatten og 
stå på barrikadene var tilbakemeldingen 
fra partiene – som alle ønsket seg døve 
partimedlemmer og døve politikere. 
- Døve er velkommen i alle partier. Vi 
skal tilrettelegge mulighetene på best 
mulig måte.
Så avslutter vi med Trine Skei Grande sin 
muntre replikk:
- På landsmøtene i Unge Venstre har de 
nå sluttet å klappe med hendene. De har 
overtatt døve sin måte å klappe på, de 
vifter med hendene for da er det så stille 
at det er mulig å snakke sammen!
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Døve som politikere?

Noen ville kanskje sagt: Enkel matema-
tikk, min kjære Watson. I Norge bor det ca 
5 millioner mennesker. På Stortinget sitter 
det 169 representanter. Med andre ord blir 
ca hver 30.000 person i Norge en stortings-
representant. Døve er bare 5000. Matema-
tikken står derfor i veien. Men tenker vi 
oss dette over tid, la oss si en periode på 50 
år, vil den statistiske sannsynligheten øke. 
Ettersom vi aldri har hatt en døv person 
på Stortinget (selv om mange kanskje vil 
mene at mange av politikerne er døve), er 
tiden med andre ord overmoden for en døv 
representant. 

Gjør det noe at døve ikke er representert? 
Ja, politikk er basert på tillit. Vi velger 
representanter som vi har tillit til at styrer 
landet på beste måte. Da må alle grupper 
være representert, eller ha noen som taler 

deres sak. Smak på ordet: representant. 
Man er der for noen. 

Når en døv lokalpolitiker ikke får tolk til et 
møte, er det ikke et demokratisk problem 
for den døve representanten. Det er et stort 
demokratisk problem for befolkningen som 
har valgt den døve personen som sin repre-
sentant i kommunestyret. At døve ikke får 
tolker til folkevalgtmøter er først og fremst 
et problem for velgerne. 

Skal vi lykkes med å få #ere døve inn i 
politikken, må vi også tørre å engasjere oss. 
Melde oss inn i et parti. Delta på møtene 
i lokallaget. Gå skrittene på veien mot 
større og større oppgaver, og dermed makt 
og inn#ytelse. Det er tøft for alle. Kanskje 
ekstra tøft for døve. Kommer tolken? Får 
jeg med meg alt? Tør jeg å si noe? 

Noen MÅ tørre. Og noen tør. Det er ca 10 
døve parlamentarikere rundt omkring i ver-
den. En av dem heter Helga Stevens, og sit-
ter i det #amske parlamentet (Belgia). Hun 
sier det enkelt: det første skrittet mot økt 
deltakelse blant døve, må tas av den døve 
selv. Det kan man for eksempel gjøre ved 
å ta del i lokale politiske aktiviteter, ikke 
nødvendigvis i et parti i første omgang. 

Mot slutten av seminaret var det debatt 
med norske stortingspolitikere. Der ble det 
sagt mye "nt. Ingen av partiene ønsker å 
ekskludere bevisst. Alle ønsker å iverksette 
tiltak for å få #ere døve inn. Jeg bet meg 
merke i blant annet det Ingjerd Schou fra 
Høyre sa: Uten en e%ektiv implementering 
(=iverksettelse) av artikkel 29, halter det 
norske demokratiet.

Paal Richard Peterson 
vil ha døve stortings-

representant(er).
Døv på Stortinget?
Av Paal-Richard Peterson 

Kan døve bli stortingspolitikere? For et dumt spørsmål. Selv-
sagt! Er det døve på Stortinget i dag? Nei. Og hvorfor ikke?

Fredag 27. september,  
kl 19.00 til 20.30:
• Film
• Åpning og praktisk informasjon
• Pause
• Foredrag v/Gro Hege Saltnes 

Urdal
• Pause
• Kort info fra Sissel Gjøen, NDF
• Spørsmål/kommentarer fra salen
• Sosialt samvær resten av kvelden, 

salg av mat og drikke.
 
Laurdag 28. september, 
kl 11.00 til 19.00:
• Åpning av dagen
• Foredrag, v/Toralf  Ringsø og 

Solveig Breivik
• Pause
• Workshop nr 1

• Lunsj
• Workshop nr 2
• Pause
• Innlegg, b/Toralf Ringsø
• Pause
• Workshop nr 3
• Middag
• Paneldebatt
• Oppsummering og avslutting av 

seminaret
 
Mer informasjon om blant annet 
de ulike workshop-
temaene vil bli gitt når seminaret 
nærmer seg.
 
For påmelding, send e-post til 
post@bgds.no med ditt navn og 
om du er medlem i BGDS og/eller 
i Tolkeforbundet. 

Det vil koste 100 kr i inngangspen-
ger for ikke-medlemmer. Dersom 
du har matallergier eller det er 
andre hensyn som må tas, er det 
fint om du nevner dette i mailen. 
Medlemmer vil bli prioritert foran 
ikke-medlemmer dersom det blir 
trangt om plassene, utenom det 
følger vi «førstemann til mølla»-
prinsippet.
 
Påmeldingsfristen er 1. august.
 
Håper at mange ønsker å komme 
og bidra til faglig diskusjon og 
kjekke dager!
 

Med vennlig hilsen
Hordaland Regionlag

og Bergen Døvesenter 

Hordaland Regionlag (Tolkeforbundet) og Bergen Døvesenter har gleden av å invitere til seminar, 
den 27. og 28. september. Temaet for seminaret blir stemmetolking, og vi skal være på Døvesenteret. 
Programmet disse to dagene blir som følger (med forbehold om endringer):

Seminar i Bergen 27-28. september: 

«Stemmetolking»
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Jeg ser vakkert landskap. Jeg kan kjenne 
varmen fra solen mens vi passerer grønn-
kledde ka%eplantasjer. Vi passerer et esel 
som drar på en vogn med høystakk så 
høyt at alt du ser fra avstand er høyet. 
Veien en typisk afrikans vei, humpete 
med rødlig jord langs veikanten. Dette er 
hva jeg forbinder med Afrika. Det eneste 
som mangler er elefanter og gira%er. Jeg 
har lyst å ta bilder, men sjåføren advarer 
mot landeveisrøvere med maskingevær 
langs denne veien, så vi lar det være. 
Hvor skal jeg? Jeg skal til Kambui dø-
veskole utenfor Nairobi i Kenya. Det er 
der de har mottoet som nevnt ovenfor: 
«Utdannelse er veien til selvstendighet».
På skoleområdet ser jeg noen ungdom-
mer som akkurat har gjort ferdig eksa-
men og det ser ut som de står og prater 
litt. I morgen drar de hjem fra internatet 
og kommer ikke tilbake før i mai. Det 
er blandede følelser, noen gleder seg til å 
komme hjem mens andre trives best på 
internatet.
En ung student fanger umiddelbart min 
oppmerksomhet. Paul (19) kommer fra 
Tanzania. Han er fra masai folket og 
er en av tre fra Tanzania som går på 
Kambui døveskole. Moren bor i Tanza-
nia mens faren døde da Paul var 13 år 
gammel.
Paul elsker å løpe. Han har løpt siden 
han var ni. Han drømmer om å delta i 

Utdannelse er veien 
til selvstendighet

Av René Stub-Christiansen

Kambui døveskole
Etablert: 1965
Språk:  Kenyansk tegnspråk 
  og engelsk
Antall elever:  285
Elevenes alder: 5-23 år
Antall lærere:  29
Skolen har også praktisk yrkestrening.

konkurranse og deretter utdanne seg som 
lege. Dette betyr at han da må leie en 
tolk i tillegg til at han må betale skole-
pengene og det kan være en utfordring. 
Han mener selv at han kan nå målet sitt. 
Men realiteten er at svært få døve i Kenya 
og Tanzania har mulighet til å utdanne 
seg ved universitetene. Det er simpelthen 
for dyrt for de #este.
Før pleide Paul å gjete kuer og da gikk 
han ikke på skole. I tillegg var han og en 
annen gutt vakt ved en maisplantasje. 
De #este døve i det området som Paul 
kommer fra jobber med kuer. Paul lyktes 
å ska%e seg egne kuer som han deretter 
solgte. Av denne inntekten kunne Paul 
betale skolepengene selv. 
Det begynner å bli en stund siden Paul 
gjette kuer og voktet maisplantasjer. Han 
husker spesielt en morsom hendelse da 
han var rundt 16 år. De hadde sittet #ere 
timer for å vokte en maisplantasje. De 
dro for å spise lunsj men da de kom til-
bake var det fullt av apekatter som spiste 
av maisene. De forsøkte å jage apekattene 
vekk men apene bare kastet mais etter 
dem. Til slutt gav apene seg og forsvant 
opp i trærne. 
Guttene trodde de hadde seiret over 
apekattene, men de skjønte snart at det 
var en annen seierherre som hadde æren 
for å jage bort apekattene. Denne gangen 
var det en #okk elefanter som hadde lyst 
på mais. Så guttene hadde ikke noe an-
net valg enn å betrakte de maisspisende 
elefantene på avstand. Paul illustrerer 
hvordan elefantene forsynte seg storlig av 
maisen med de lange snablene sine.

Paul forteller at ingen i Maisai stammen 
som Paul tilhører kan tegnspråk. Han 
har forsøkt å lære dem noen tegn og noen 
prøver men det er vanskelig.
Det Paul liker spesielt med masaifolket er 
at hvis du har et problem så går du til de 
eldre i stammen. Når du skal bli gift så 
"nner familien en jente også betaler man 
med kuer. Dette er en utfordring for Paul 
fordi han har svært begrenset mulighet 
til å dra nytte av dette systemet. Ku-
ene må han bruke til å "nansiere skolen 
og så lenge ingen i landsbyen hans kan 
tegnspråk så er det vanskelig å gjøre seg 
forstått hos de eldre.
Paul tenker på de andre døve der hjemme 
som ikke har mulighet til å gå på en 
døveskole. Tørken nå gjør det ekstra 
vanskelig for ungdommer å tjene seg nok 
penger til å "nansiere skolegang. Selv om 
myndighetene i Kenya driver de #este 
døveskolene i landet så er problemet at 
elevene likevel må betale skolepenger som 
tilsvarer ca. 950 norske kroner ået. For 
de mange kenyanere er dette uoverkom-
melig og svært mange døve forblir derfor 
uten skolegang. Dette setter våre proble-
mer her hjemme i Norge i et litt annet 
perspektiv.
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Send inn et spørsmål til advokat@doveforbundet.no. Vi vil plukke ut de mest 

aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør advokaten». 

Vi vil prøve å besvare så mange spørsmål som mulig men kan ikke garantere at 

ditt spørsmål blir tatt med. Vi tar forbehold om at ditt spørsmål kan bli forkor-

tet. Dersom du ønsker å være anonym ber vi deg om å skrive dette i e-posten. 

Hvis spørsmålet inneholder sensitive opplysninger ber vi deg sende oss vanlig 

post til Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo. Merk konvolutten: «spør 

advokaten!».

Spør advokaten

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

LYDISOLERING

Hei, jeg har hatt tinnitus (øresus) lenge og 
er spesielt lydømfintlig. Legen tror dette 
kanskje skyldes støy i boligblokken. Kan 
jeg få dekket lydisolering?

Hilsen Roald

Advokaten svarer:

Dersom spesiell lydisolering i boligen 
er eneste mulige utvei så kan du ta 
kontakt med kommunehelsetjenesten 
eller hjelpemiddelsentralen for mer 
informasjon om hvilke støtteordninger 
de kan bidra med. I utgangspunktet er 
lydisolering kostnader som man må 
dekke selv, men dersom legen kan be-
krefte at du har en varig funksjonsned-
settelse og at du behov for tilretteleg-
ging i boligen pga. spesiell lydfølsomhet 
så kan du prøve å søke kommunen om 
tilskudd til bygningsmessige endringer. 
De vil så foreta en helhetsvurdering 
bl.a. ut fra ditt konkrete behov, de 
medisinske forhold osv.

SEPARASJON OG 
 SKILSMISSE

Hei, jeg har vært separert i 10 år men så 
flyttet jeg tilbake til min fraseparerte kone 
for å prøve igjen. Vi har bodd sammen de 
siste 5 årene. Nå er vi enig om å gå fra 
hverandre for godt. Må vi være separert 
minst ett år igjen før vi kan skilles?

Hilsen anonym

Advokaten svarer:

Ja, når dere har gjenopptatt samlivet og 
bodd sammen i mer enn 2-3 måneder 
så må dere på nytt være separert i ett 
år før dere kan kreve skilsmisse.

Et unntak fra denne regelen er dersom 
dere har bodd atskilt den tiden dere 
bodde i felles bolig. Da regnes det ikke 

som gjenopptakelse av samlivet. Det 
vil si at dere har bodd i felles bolig med 
atskilte boenheter og har hatt separat 
økonomi. Selv om separerte ektefel-
ler bor sammen i ferier og liknende 
av hensyn til barna så innebærer ikke 
dette at man gjenopptar samlivet.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
fylkesmannen der ektefellen bor.

AVVIST FORDI JEG  
ER DØV

For kort tid siden så ble jeg kalt inn til job-
bintervju som snekker.

Da jeg svarte tilbake og skrev at jeg tok 
med tolk så ble intervjuet avlyst fordi de 
mente at denne stillingen krevde at man 
var hørende. Er det diskriminerende at de 
ombestemte seg etter at de fikk vite at jeg 
er døv?

Hilsen anonym

Advokaten svarer:

Ja, det du beskriver er diskriminerende 
og forbudt.

I diskriminerings- og tilgjengelighetslo-
ven § 4 står det at direkte og indirekte 
diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne er forbudt. Det å være 
døv er vernet etter denne loven.

Du har klart blitt behandlet annerledes 
enn du ville ha blitt om du var høren-
de. Jeg kan ikke se at stillingen tilsier 
at du må høre. Så vidt jeg kjenner til 
så må vel snekkere ofte ha hørselvern 
på seg og da er de i prinsippet uten 
hørsel. Det kan selvsagt være unntak 
for denne konkrete stillingen men da 
må arbeidsgiver sannsynliggjøre at 
forskjellsbehandlingen er nødvendig for 
å oppnå et saklig formål.

ENDRING AV 
 ARBEIDS-OPPGAVER

Jeg er ansatt som sveiser og arbeidsgiver 
mener at jeg ikke fungerer i stillingen. Han 
sier at jeg vil bli degradert til lagerarbeider 
med lavere lønn. Kan han gjøre det?

Hilsen anonym

Advokaten svarer:

Svaret på det avhenger av en rekke 
forhold. Hvis du er ansatt som sveiser 
så snakker vi om en endringsoppsigelse 
for det tilfellet at du får en ny stilling.

For at arbeidsgiver skal ha rett til å 
kreve at du går over i en annen stilling 
må det foreligge saklig grunn. Det vil 
føre for langt å gå inn på alle de mo-
menter som spiller inn her. 

Hovedregelen er at du skal beholde 
lønnen dersom det er grunnlag for 
endringsoppsigelse. 

Dersom du er organisert vil jeg anbe-
fale deg å ta kontakt med din arbeids-
takerorganisasjon for juridisk bistand. 
Du kan også ta kontakt med oss på 
advokat@doveforbundet.no dersom 
du trenger advokatbistand.
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Personalia

Død
MONICA DAHL, Oslo, 
født 23. juni 1966, døde 2. april 2013
TURID MJØNES, Skonseng, 
født 15. mai 1949, døde 3. mai.
JORUNN ATLINSKI, Oslo,
født 30. august 1932, døde 9. mai.

90 år
TORHILD ULSETH, Trondheim, 
blir 90 år 14. juni.
MARGIT LUND, Solør, 
blir 90 år 11. august.

85 år
BIRGITTE HANGENHOLEN, 
Hamar, blir 85 år 17. juli.

80 år
RAGNHILD REKKEDAL, Oslo, 
blir 80 år 25. juli.
KJELL HONNEMYR, Kristiansand, 
blir 80 år 14. august.

75 år
SOLVEIG FOSSEN, Hokksund, 
blir 75 år 7. juni.
ROAR JARL, Moss, blir 75 år 14. juni.
FINN ARNESEN, Oslo, blir 75 år 19. 
juni.
RAGNHILD HOLM, Oslo, 
blir 75 år 1. juli.
INGER ELISE LID, Oslo, 
blir 75 år 5. juli.
TERJE KONST, Oslo, 
blir 75 år 5. september.
ODD LANDEHAGEN, Oslo, 
blir 75 år 10. september.

70 år
ELSE JOHANNE SVEAAS, 
blir 70 år 7. juni.
LIV BERGE, Trondheim, 
blir 70 år 10. juni.
AGNES HØLEN, Lillehammer, 
blir 70 år 13. juni.
SVEIN GRØDEM, Sandnes, 
blir 70 år 16. juni.
FINN MARTIN HANSEN, Sortland, 
blir 70 år 19. juli.
HARALD VIK, Drammen, 
blir 70 år 26. juli.
JAN INGAR NILSEN, Fjerdingby, 
blir 70 år 3. september.
ENNY SJØVOLL, Vangsvik, 
blir 70 år 9. september.

RAGNHILD STENSETH, Oslo, 
blir 70 år 10. september. 

60 år
GRETE ELVEBAKK, Bergen, 
blir 60 år 10. juni.
LIV SOLBØ NESSE, Oslo, 
blir 60 år 11. juni.
SIGRUN ANDERSEN, Sandnes, 
blir 60 år 17. juni.
SISSEL HELLAND, Kjeldebotn, 
blir 60 år 7. juli.
GUNN LISBETH HAUG, Larvik, 
blir 60 år 13. juli.
HÅVARD MYRVOLD, Namdalen, 
blir 60 år 14. juli.
RITA ROSLAND, Bryne, 
blir 60 år 20. juli.
KJERSTI JONASSEN, Stathelle, 
blir 60 år 23. juli.
RIGMOR KJØDE, Oslo, 
blir 60 år 30. juli.
AUD HOLM MADSEN, Oslo, 
blir 60 år 10. august.
KETIL KVITVÆR, Stavanger, 
blir 60 år 24. august.
ELI SØRUM, Orkanger, 
blir 60 år 10. september.

50 år
ANITA HAUGEN, Oslo, 
blir 50 år 27. juni.

Bursdager

Lille Regine kom til verden på sin fars 
bursdag 1. mai. Hun var 4020 gram og 
49 cm. Stolte storebrødre er Johan Ottar 
(9 år), Knut Roar (7 år) og Jarl Gunnar 
(6 år). Glade foreldre er Lene og Vidar 
Røyseth. Vi ønsker også å gratulere Johan 
Ottar med overstått 9 års dag 14. mars 
og Jarl Gunnar med 6 årsdagen 27. april.

Matilde og  

Christoffer Chr. Holsen
Gratulerer med overstått bursdager. 
Matilde fylte 3 år 26. mars: en solstråle 
av en glad jente. Christo#er fylte 6 år 2. 
mai og er alt for klar til å starte på skolen 
til høsten. Vi er kjempeglade i dere. Burs-
dagsklemmer fra mamma og pappa.

Kjære Antonius
Hurra! Gratulerer med 8 årsdagen. Du er 
stor gutt nå, snill, omsorgsfull og alltid 
smilenes. Vi er veldig glade i deg,
Varme klemmer fra mamma Aljona og 
dine to brødre Amadeus og Adrian.

Født

ULLA BRAUTI (bildet), Ål, 
blir 50 år 3. juli. 
MORTEN HUSØY, Sem, 
blir 50 år 3. juli.
ANN SOFI HANSEBRÅTEN, 
blir 50 år 18. juli.
BERIT TOFTEDAL MALDAL, 
Sauda, blir 50 år 13. august.
ANN HELEN SKALVIK SANDØY, 
blir 50 år 19. august.
TONE BRITT HANDBERG, Oslo, 
blir 50 år 21. august.
TERJE STEIRO, Bergen, 
blir 50 år 21. august.
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Finnes det en sammenheng mellom barfotløping, 
Rema 1000 og døve? Og et 314 år gammelt sitat? 
La oss først se på sitatet av Alexander Pope (1688-
1744):

«A little learning is a dangerous thing; 
drink deep, or taste not the Pierian spring: 
there shallow draughts intoxicate the brain, 
and drinking largely sobers us again.»

Oversatt til norsk blir det noe slikt som: «For lite 
kunnskap er en farlig ting; drikk enten mye av 
kunnskapens kilde eller la være å smake; for om du 
tar kun en liten slurk derfra så forgiftes din hjerne, 
men drikker du godt og mye så klarner ditt hode 
igjen.»

Dette er velkjent for mange døve. Det er nesten al-
dri provoserende å prate med hørende som ikke vet 
noe som helst om døve. Oftest er de mottakelige 
for selvfølgeligheter som at dersom ørene funker 
dårlig så er tegnspråk løsningen for ubesværet 
kommunikasjon.

Verre er det med de som er forgiftet fordi de har 
fått bare litt kunnskap. Det kan være hørende som 
har mastergrad i et eller annet som gjør at de tror 
de kan vite bedre om hva som er det rette for døve 
enn oss ufaglærte døve. Hva kan vi vel si, som bare 
har empirisk kunnskap å vise til? Da oppstår godt 
vitenskapelig fundert dumskap, som å basere seg 
på å oppdra og undervise døve barn utelukkende 
på et språk som krever god hørsel for å mestre.
Selv om jeg tok masse fag på universitetet om for 
eksempel samisk språk og kultur, ville jeg aldri 
ha vært så ufattelig arrogant å tro at det gjør meg 
til en større «ekspert» på dette enn en person som 
faktisk er same, snakker samisk og er født og vokst 
opp med samisk kultur. Spurte Kristin Halvorsen 
noen døve før hun la ned døveskolene?

Prøv å google «det enkle er ofte det beste.» Pr. mai 
2013 er første tre# Rema 1000s %loso%. Utdrag:

«Vi sier «Det enkle er ofte det beste». Dette er ikke 
bare en !oskel, men en regel vi lever etter hver 
eneste dag. Vi lager ikke kompliserte løsninger for å 
imponere andre – tvert i mot. Hos oss er det nemlig 
ikke !aut å gjøre ting enkelt, det er genialt.»

Sant nok. For eksempel en så enkel og genial løs-
ning som tegnspråk når man hører dårlig. Men 
hva har dette med barfotløping å gjøre?

Tegnspråk er noe som faller seg helt naturlig når 
hørselen forsvinner. Det er jo derfor barn som nek-
tes tegnspråk ikke må eksponeres for tegnspråk, 
for da risikerer man at naturen går sin gang – bar-
net vil jo automatisk bli tiltrukket av en ubesværet 
kommunikasjonsform.

Der kommer vi endelig inn på barfotløping. Leser 
man Christopher McDougalls «Født til å løpe» blir 
man skeptisk til moderne joggesko med oppbygde 
hæler og avansert støtdemping. Innføringen av 
denne typen sko har faktisk økt skadefrekvensen 
blant løpere. En av grunnene er at slike moderne 
joggesko gjør det mulig å ha en løpestil der man 
lander med hælen først.

Men om man løper barfot, lander man ikke på 
hælen. Det er vondt. Du gjør det bare ikke, krop-
pen vil helt automatisk tilpasse seg og lande foten 
annerledes. Bare prøv å løpe 20 meter på asfalt 
uten sko, så skjønner du hva jeg mener. Så hvorfor 
bruke tusenvis av kroner på sko for å kunne lande 
på hælen likevel, og bare oppnå at du bruker lenger 
tid på å skade deg selv?

Av og til kan helt forskjellige ting være mer like 
enn man skulle tro.

Barfotløping,  
Rema 1000, døve og Alexander Pope
Av Finn Arild Thordarson

Spaltist
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I min barndom var tegnspråk en naturlig 
del av hverdagen, selv om verken jeg eller 
noen i min familie kunne et eneste tegn. 
Jeg så tegnspråk hver dag, fem på seks, 
rett før barne-tv. Tilfeldighetene ville ha 
det til at jeg i dag snakker &ytende tegn-
språk og selv jobber i Tegnspråknytt. 

Barn av min generasjon har alle vokst 
opp med dette. En av programlederne 
jeg jobber med i Tegnspråknytt ble for 
noen år siden gang stoppet av ei lita jente 
som sa: «Jeg så deg på barne-tv. Det var 
kjedelig!». 

Nå er mye forandret. Hele mediehverda-
gen er forandret. Barna har en egen kanal 
nå, den heter NRK Super. Tegnspråknytt 
går fremdeles på NRK1 (og er attpåtil 
&yttet til 17:45). Det er naturlig, men 
også litt trist, at barn ikke lenger kommer 
til å ha tegnspråk som en selvfølgelig del 
av tv-tiden sin. Vi som bryr oss om tegn-
språk ser at vi har mistet denne mulighe-
ten til å påvirke kommende generasjoner 
på samme måte. Nå må vi tenke nytt for 
å øke statusen for norsk tegnspråk, og se 
på nye muligheter med Tegnspråknytt. 
Vi skal ikke formidle til barna, den 
oppgaven overlater vi til Døves Media 
(som nå har &ere spennende tv-serier på 
gang). Nå må vi tenke nytt. Nå blir det 
Tegnspråknytts oppgave å synliggjøre 

tegnspråk for ungdom og voksne, både 
døve og hørende. Og det holder ikke å ha 
et godt sendetidspunkt. 

Den viktigste forandringen som er 
blitt gjort med Tegnspråknytt de siste 
årene er å ha med nyheter om tegnspråk 
og fra døvemiljøet. Først og fremst 
fordi det er få andre mediekanaler som 
formidler disse nyhetene og behandler 
dem journalistisk. Det er også viktig 
fordi det synliggjør tegnspråk og døve i 
Norge. Tegnspråknytt er ikke lenger bare 
nyheter oversatt til tegnspråk, men gir et 
innblikk i språk-politikken, døves kultur 
og sakene som døve kjemper for. 

Vi har tidligere sagt at vi gjerne vil ha 
tips om nyhetssaker om tegnspråk og fra 
døvemiljøet, men nå nøyer vi oss ikke 
bare med det. Nå vil vi også ha tips fra 
deg også om andre nyheter, om det så er 
kongebesøk i Bergen eller mer dramatiske 
nyheter som snøskred i Troms. Nyheter 
som skjer der du er. Dette fordi vi ønsker 
å ha førstehåndsinformasjon på tegnspråk 
også fra disse hendelsene. Tegnspråknytt 
sitter på Marienlyst i Oslo, og har ikke 
mulighet til å være tilstede i hele landet, 
dessverre. Derfor trenger vi deg. Tegn-
språknytt er her for deg og vi vil at du 
skal bruke det, og fortelle hva som skjer 
til hele landet på tegnspråk. Tegnsprå-

Tegnspråknytt er ditt program

Av Remi Horgar, journalist og voice i Tegnspråknytt, NRK.

Kan Tegnspråknytt bidra til å øke tegnspråkets status i Norge?

I tilfelle trengs det hjelp fra deg. 

Remi Horgar er journalist og voice (stemme) i 
Tegnspråknytt.

Under snowboard-VM for døve i Moskva fikk NRK bilder og video
fra det norske landslaget hver dag.

Anja Tolsrød som reporter for Tegnspråknytt.

knytt gjør alt for å fortsette å være en 
naturlig del av hverdagen til alle nord-
menn. Vi må få både døve og hørende til 
å se at i dette nyhetsprogrammet så får du 
nyheter som du ikke får sett noe annet 
sted. 

Så: ikke nøl med å ta kontakt på 
tegnspraknytt@nrk.no. 
Send oss tips. Vi sees!
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Tegnspråkpakken
Kunnskapsdepartementet har gitt Ut-
danningsdirektoratet i oppdrag å jobbe 
videre med å konkretisere og iverksette 
%re tiltak som et bidrag til å styrke 
statusen for norsk tegnspråk.

- Jeg er veldig glad for at vi har etablert 
et samarbeid om disse tiltakene, som 
jeg håper vil bidra til at &ere barn, 
unge og voksne blir kjent med norsk tegnspråk. Skolen er en 
viktig arena for å styrke og utvikle norsk tegnspråk, sier kunn-
skapsminister Kristin Halvorsen (bildet).
Generalsekretær i NDF Bjørn A. Kristiansen er enig:
- Tegnspråkpakken», som har en tospråklig tilnærming fra star-
ten av, er et skritt i riktig retning i å gi døve og hørselshemmede 
barn en fullgod start på livet.
Språkrådets direktør Arn%nn Muruvik Vonen mener at tilta-
kene i pakken vil bidra til å gjøre norsk tegnspråk bedre kjent 
og mer tilgjengelig, til beste for tegnspråkbrukerne selv og oss 
alle.
Stortingsmelding nr. 35 «Mål og meining» (2007-2008) ga 
Språkrådet ansvar for norsk tegnspråk som språkpolitisk ar-
beidsområde, og pekte på det o#entliges ansvar for å styrke og 
utvikle norsk tegnspråk som minoritetsspråk. Kunnskapsdepar-
tementet har i møter og gjennom brev fått innspill fra Språk-
rådet og Norges Døveforbund til utfordringer i sektoren og 
hvordan departementet kan bidra til en styrking av tegnsprå-
kets status i befolkningen gjennom tiltak i opplæringssektoren.

Sammen har Norges Døveforbund, Språkrådet og Kunnskapsde-
partementet blitt enige om noen prioriterte prosjekter, som skal 
bidra til å styrke norsk tegnspråks status i grunnopplæringen:

Tiltak en er tre pilotprosjekter knyttet til tegnspråk i opplærin-
gen. Gjennom prosjekter i en region skal barn/elever og voksne 
i barnehage, grunnskole og videregående skole bli kjent med 
norsk tegnspråk. Utdanningsdirektoratet er i dialog med kom-
muner på Vestlandet. Oppstart: Høst 2013

Tiltak to er rammeverk for muntlige ferdigheter i tegnspråk. 
Det skal utarbeides et rammeverk for muntlige ferdigheter i et 
gestuelt-visuelt språk (tegnspråk), som grunnlag for framtidige 
læreplaner i norsk tegnspråk og læreplaner for døve og sterkt 
tunghørte. Frist for utkast er 1. mars 2014.

Tiltak tre er støtte til videreutdanning innen norsk tegnspråk 
for lærere. Det skal gis støtte til dekning av studieavgiften for 
lærere som ønsker å gjennomføre videreutdanning i tegnspråk, 
30 studiepoeng (tegnspråk 1 eller 2), med inntil 40 studenter. 
Oppstart: Høst 2013.

Tiltak 4 er styrking av Norsk tegnordbok. Arbeidet med Norsk 
Tegnordbok skal styrkes, særlig med hensyn til å dokumentere 
yrkesfaglige uttrykk/begreper.  Frist: 1. mars 2014.

Arbeidslivsutvalget i NDF jobber for at døve og hørselshem-
mede skal få like stor tilgang til arbeidslivet som majoriteten i 
samfunnet. Et av tiltakene er arbeidslivskontakt som er en form 
for likemannsarbeid. Likemannsarbeid skal gi døve og hørsels-
hemmede et annet tilbud og dekke et annet behov enn det, for 
eksempel, fagpersonell kan bidra med. Utgangspunktet er at 
den som har skoen vet best hvor den trykker. 
Ordningen går ut på at arbeidsledige, ungdommer eller andre 
som ønsker å komme inn i arbeidslivet eller bytte jobb tar 
kontakt med NDF v/ arbeidslivutvalget med forespørsel om 
kontakt i e fagfelt, så vil NDF %nne noen som har erfaring i 
fagfeltet det etterspørres om. NDF vil også arrangere et møte og 
bekoste reisen og andre utgifter rundt møtet. På møtet skal er-
faringsutvekslingen skje og forhåpentligvis vil den arbeidsledige 
for eksempel lære noe om å komme seg inn i arbeidslivet. Eller 
kan det være andre spørsmål som er aktuelt å stille.
Det kan være:
- Hvordan takler man et ikke-tegnspråklig arbeidsmiljø?
- Hvilke rettigheter har jeg i dette fagfeltet?
- Hvilke muligheter har jeg for å komme meg videre? For ek-
sempel kurs og div serti%seringer.
I dagens samfunn er det et stort antall yrker. Det er heller ikke 
lett å orientere seg frem til et bestemt yrke som er spennende og 
interessant. Det er også mulig å snakke med noen for å %nne ut 
av løse trådene. Arbeidslivskontaktordning kan brukes til det 
også. Ta kontakt så vil vi føre deg til den rette personen.  
Norges Døveforbund, ved Arbeidslivsutvalget, E-post: thomas.
blix@doveforbundet.no, Mob: 99527155, Skype: thblix

Arbeidslivskontakt 2013

Døves Dag
NDF oppfordrer så mange døveforeninger som mulig til å 
markere Døves Dag lørdag 21. september. NDF samarbeider 
med Språkrådet og Fonts (Foreningen for norsk tegnspråk) 
og vil sammen utarbeide plakater og informasjonsmateriell til 
utdeling denne dagen. Informasjonen er helt grunnleggende: 
Hvem er døve? Hva er norsk tegnspråk? Hva kjemper døve for? 
NDF håper foreningene kan ha stands sentralt i byen eller på 
kjøpesentre, slik at vi når fram med informasjon til så mange 
som mulig. Kontaktperson i NDF er helge.herland@dovefor-
bundet.no

Thomas Blix.
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Tekst på TV
Du får frem tekst på TV-kanalene ved å trykke på: NRK1 – 
777, NRK2 – 444, NRK Super – 333, TV2 – 222, TVN 299, 
TV3 – 333, Viasat 4 – 444, SVT1 – 199, SVT2 – 299, DR – 
399, BBC Prime – 886.

NAF med veihjelp via SMS
NAF har nå et system der man kan ta kontakt via SMS ved 
behov for veihjelp. Dette er et tilbud som i utgangspunktet er 
forbeholdt medlemmer som er døve og hørselshemmede. NAF 
kommer derfor ikke til å informere om tilbudet via NAFs med-
lemshåndbok. SMS sendes til (+ 47) 417 16 119. Informasjonen 
som sendes kommer da inn til NAFs kontaktsenter med en 
pop-up på skjerm til enkelte medarbeidere på kontaktsenteret. 
Når du sender melding er det %nt om du oppgir: Medlemsnum-
mer-  Hvor be%nner du deg - Kjennemerke på bilen - Hva er 
feil med bilen. NAF skal da være i stand til å svare per SMS på 
mottatt henvendelse, informere om estimert oppmøtetid etc. 

NRK Tegnspråk 
Siri Antonsen (bildet), redak-
sjonsleder i NRK Tegnspråk 
opplyser at de vil ha spesielle 
sendetider i sommer, fra og med 
mandag 8. juli til og med søndag 
11. august vil de tegnspråktolke 
etter dette sendeskjema: Hver 
dag klokken18 – 18.35 blir 
barnetv tolket. Klokken 19 og 
21tolkes Dagsrevyen. Tirsdag, 
onsdag og torsdag tolkes pro-
grammet «Sommersatsing» som 

sendes klokken 19.30 – 20.00 og kl. 21.30 – 22.15.
Det samme programmet blir også tolket lørdag og søndag, men 
da med litt andre sendetider.

NDF er med i konseptet Quizwin

Quizwin er en spørrekonkurranse, en quiz via mobiltelefon, der 
du kan vinne opptil en million kroner. Jo �ere riktige svar du 
gir på kortest mulig tid, dess høyere plassering oppnår du på 
resultatlisten for ditt valgte spill. Overskuddet av kunnskaps-
konkurransen går til 9 ideelle organisasjoner: Norsk Folkehjelp, 
Norsk forbund for svaksynte, Norsk Epilepsiforbund, Norsk 
Cøliakiforening, Landsforbundet for kombinert syns- og 
hørselshemmede/døvblinde, Cerebral Parese forening, Norges 
Blindeforbund, Landsforbundet Mot sto�misbruk og Norges 
Døveforbund. Gå inn på Deafnet og trykk på «Spill og vinn».

Norges Døveforbund arrangerer fellestur til Solgården 29. april til 13. mai 2014. I den anledning 

søker vi etter to sykepleiere og en lege som kan reise sammen med oss t/r Gardermoen 

– Alicante og jobbe turnus under oppholdet. Vi søker etter personer som kan norsk tegnspråk.

Vi kan ikke tilby lønn, men: Gratis reise, opphold i egne leiligheter og tre daglige måltider, bil til fri 

disposisjon og en ledsager med på reisen som betaler kr 1.750 pr. uke for reise- og opphold. Alle 

som deltar på reisen er friske og tar vare på seg selv. Sykepleiere og legeberedskap er bare i tilfelle 

noe skjer. Interesserte kan henvende seg til reiseleder Toralf Ringsø, toralfmr@hotmail.com eller 

SMS 920 10 394.

For mer informasjon om Solgården og oppgavene til sykepleier og lege kan man kontakte 

Solgården ved May Barstad, avdelingsleder for helse på telefon 0034 699 972 597.

Påmeldingsfris
t:

15. o
ktober 2

013

To sykepleiere og en lege

FN-konvensjonen
Den 3. juni rati!serte (akseptert, underskrevet) Norge FN-
konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. FN-konvensjonen innebærer blant annet en 
plikt for Norge til å bekjempe diskriminering og arbeide for et 
mer tilgjengelig samfunn. Konvensjonen slår fast at de almin-
nelige menneskerettigheter skal gjelde også for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen inneholder 50 artikler 
der 5 av disse omtaler tegnspråk; 

Artikkel 02: De!nisjon av språk, 
09: Tilgjengelighet, 
21: Ytringsfrihet og tilgang til informasjon, 
24: Undervisning og 
30: Deltakelse i kulturlivet, rekreasjon, ferie og sport. 

NDF vil bruke denne konvensjonen og andre lover og direkti-
ver aktivt videre i den interessepolitiske arbeidet.
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Skådalens største sønn (?) holdt det 
historiske kåseriet, vi mener selvsagt 
"orbjørn Johan Sander som fortalte 
at døveskolen i Oslo har �yttet rundt 
omkring 7 ganger før de overtok en ledig 
tomt på Skådalen i 1934. Etter ombyg-
ging og utbygging av det gamle, store 
huset, som sto der idrettsplassen i dag 
er asfaltert, åpnet skolen i 1936 med 90 
elever. Hele 35 av elevene gikk i første 
klasse. "orbjørn fortalte om en internat-
tid med bordbønn, men også at guttene 
hadde et kikkhull inn til jentedusjen, 
men det var plassert så høyt at han selv 
ikke nådde opp og gikk glipp av den 
praktiske biologiundervisningen.

To av jentene i klassen til "orbjørn Jo-
han var Magnhild Handberg fra Notod-
den og Annlaug Koppen fra Voss.
- Jeg gikk de to første årene i hjemmesko-
len på Notodden. Det første jeg !kk lære 
på Skådalen var å legge om fra nynorsk 
til bokmål, minnes Magnhild.
- Jeg !kk ikke plass på skolen før jeg var 
9 år. Jeg gikk hjemme på Voss og den 
undervisningen jeg !kk var at jeg så hva 
min hørende bror lærte på skolen og apte 
etter han. 

Det må Annlaug ha vært en mester i, for 
da hun kom til Skådalen ble hun raskt 
�yttet oppover i klassene.
- Vi kom begge to til Skådalen i 1938 og 
ble kon!rmert i 1944, slik at vi kan feire 
70 års jubileum neste år. Vår klasse har 
hatt en så fantastisk kontakt i alle år, ikke 
sant Annlaug, spør Magnhild.
- Jo, og så var veldig heldig med læreren 
vår, frøken Bjørset. Hun var enestående 
�ink og hadde en omsorg for oss som om 
hun skulle være vår egen mamma. Hun 
kunne tegnspråk, men ville ikke bruke 
det i undervisningen, men vi måtte passe 
på hva vi sa til hverandre på tegnspråk 
for hun var skarp til å avlese, smiler 
Annlaug.
- Hun snakket så tydelig at det var lett å 
munnavlese henne. Jeg husker vi hadde 
kosetime hver lørdag, da leste hun fra en 
bok for oss. Vanskelige ord skrev hun på 
tavlen og forklarte, sier Magnhild.
- Og neste lørdag måtte vi repetere de 
vanskelige ordene, og hun fortsatt fortel-
lingen. Hun var en kvinne til !ngerspis-
sen, en ekte lady, velkledd og velstelt og 
opptatt av å lære oss tak og tone, altså 
god folkeskikk – slik som hilse pent, 
takke for maten, reise oss for eldre osv., 

forteller Annlaug og legger til:    
- Noen klasser var heldige med lærere 
som var dyktige, som snakket tydelig og 
som brukte all sin kjærlighet på elevene. 
Men vi så jo også klasser som måtte !nne 
seg i å ha dårlige lærere og som derfor 
lærte lite i skoletiden.
"orbjørn Johan sa også mer i sitt kåseri:
- Jentene sov i ene delen av huset og 
guttene i den andre delen – og så bodde 
vaktmesteren midt imellom og han pas-
set på at det var umulig å snike seg inn til 
jentene, ja nesten umulig da! 
For å rette opp den lille vågale forsnak-
kelsen skyndte han seg å gå videre med 
følgende:
- Vi var med i speideren. Der lærte vi 
speiderbønnen. Da måtte vi stå i ring 
og fremsi bønnen i takt, mens vi holdt 
hverandre i hendene. En e�ektiv måte å 
unngå å bruke tegnspråk. 
Mye tegnspråk brukte heller ikke gym-
nastikklæreren, i følge kåsøren brukte 
han tre hjemmelagde tegn som alle for-
sto: «Se på meg!». Alt annet han sa gikk 
over hodene på oss sa "orbjørn Johan 
som til tross for at mye gikk over hodet 
på elevene både ved teaterbesøk og 17. 
mai feiringer snakket om sin gamle skole 

Med Skådalen i hjertet

helge.herland@doveforbundet.no

Lørdag 8. juni er ca. 400 samlet til Skådalen-tre�. I !nt sommervær koser de mange tidligere 
elevene seg på skolen som om et år legges ned. Da må man leve på historiene som de tidligere 
elevene forteller.
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med varme og humor. Vi forsto at det var 
godt å være Skådalenelev.
Det synes også de to gamle klassekame-
ratene fra 1948, Harold Nielsen, Oslo og 
Peder Nyseth, Bergen.
- Vi ble plassert i E-klassen, ekstraklas-
sen, som var en klasse for tunghørte. Vi 
brukte høreapparater og forsterkerutstyr, 
forteller Harold.
- Jeg gikk de tre første årene på hjemste-
det, men de fant ut at jeg hørte for dårlig 
til å fortsette der. Derfor kom jeg til 
Skådalen – og da forsvant sognadialekten 
fort, humrer Peder.
Men begge veksler den dag i dag enkelt 
mellom tegnspråk og talespråk. Det kan 
kanskje være noe å notere for dagens 
bekymrede foreldre. 
- Vi !kk er fantastisk felleskap med hver-
andre på skolen, med mye moro og lek, 
men selvsagt var det også ting som kunne 
vært bedre, mener Harold.
- Ja, maten – vi !kk bare to skiver med 
pålegg på, ville vi ha mer mat !kk vi bare 
smør på skivene. Og så ble det servert all 
for mye !sk til middag, er de to enige 
om.
- Ja, det hendte vi jukset og stappet !sken 
i bukselommen og kastet den når vi var 
utenfor lærernes synsvidde, avslutter 
Peder.
Den åpne dagen på Skådalen med taler, 
mimring, omvisning på skolen osv ble 
avsluttet med en stilig fest på et av Oslo 
største hoteller.

Annlaug Kopper og Magnhild Handberg er klassevenninner fra Skådalen som hatt kontakt i alle 
år: Alle elevene i vår klasse har vært samlet regelmessig til både fest og alvor, sier de.

Thorbjørn Johan Sander kåserte levende om en 
del av skolehistorien og fikk fram smilet blant 
deltakerne. 

Jo Arve Furland fra Ålesund var arrangements-
sjef og hadde mye å holde styr på både før og 
under arrangementet den vakre sommerhelgen 
i Oslo.

Peder Nyseth og Harold Nielsen fant fort tonen igjen, selv om det var over 50 år siden de var 
Skådalen-elever.



18 4/2013Døves Tidsskrift

Fredag 18. oktober
Kl. 09.00 – 16.00  Fagdag i Olavshallen, 
 Lille Scene. «Hvilke 
 veier fører til Rom?»
Kl. 09.00 – 09.15 Åpning
Kl. 09.15 – 10.00 Forelesning
Kl. 10.00 – 10.15 Pause med ka�e 
 og frukt 
Kl. 10.15 – 12.00 Forelesning
Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 14.15 "eory of mind 
 v/Gary Morgan
Kl. 14.15 – 14.30 Pause med ka�e 
 og frukt
Kl. 14.30 – 15.45 Forelesning
Kl. 15.45 – 16.00 Avslutning 

«Hvilke veier fører til Rom?»
Fagdagens tema er «språk, kognisjon 
og sosial deltakelse». Vårt formål med 
dagen er å belyse hvordan disse fakto-
rene henger sammen, og hvordan de må 
samvirke for at elever skal få utvikle seg 
optimalt og kunne nå sitt fulle poten-
siale. Foreløpig har vi fått bekreftet den 
kjente Gary Morgan som er forsker ved 
City University London. Han startet 

sin forskerkarriere med å sammenligne 
ervervelse av talespråk og tegnspråk. Han 
forsker nå på relasjonen mellom språk og 
kognitiv utvikling, samt språkets rolle i 
barns ferdigheter i "eory of Mind. Vi 
har også �ere navn på listen som vi venter 
spent på svar om de kan komme. Blant 
annet elever fra et utvalg skoler som skal 
dele sine re�eksjoner rundt egne språker-
faringer og hva dette betyr for dem med 
tanke på å utvikle seg som mennesker. 

Fredag kveld Sosialt samvær, tre� gamle 
og nye venner!
    
Kl. 19 For de under 18 år: 
Sosial aktivitet i Klostergata 60.
    

Lørdag 19. oktober 
Kl. 11.00 – 16.00 Underholdning 
 i Olavshallen, 
 Lille Scene.
   
Kulturdagene 2013 åpnes kl. 11. Deretter 
blir det spennende teater, historier, rap, 
kule !lmer, stands osv.

Kl. 11.00 – 16.00 Forskjellige aktiviteter 
 i Royal Garden.
Sjonglering, sumobryting, gladiatorkam-
per, utstilling, salgsstands og informa-
sjonsstands, bridge, sjakk, strikketre�, 
historiefortellinger, tegning m.m.

For de som vil prøve seg på sumobryting 
eller gladiatorkamp: Pris kr. 50,- pr. 
kamp pr. person. Betales kontant ved ak-
tiviteten. Ingen påmelding. Morsomme 
aktiviteter for både store og små!
 
Kl. 12.00 – 18.00 Norsk Døvemuseum 
 er åpent. Pris kr. 25,- 
 pr. person betales ved 
 ankomst museet.  
 Ingen påmelding.
 
Kl. 19.00 Ungdomsfest i 
 Klostergata 60. 
 (For de under 18 år). 

Kl. 19.00 3 – retters Festmiddag
  på Royal Garden. 
 (18 – års aldersgrense). 
  
Søndag 20. oktober
Kl. 11.00 – 12.00 Gudstjeneste i 
 Nidarosdomen. 
 Ingen påmelding.

Kl. 11.00 – 16.00 Norsk Døvemuseum 
 er åpent. Pris kr. 25,- 
 pr. person betales ved 
 ankomst museet.
 Ingen påmelding.

Hotell-tilbud   
Alle står selv ansvarlig og fri til å bestille 
hotellrom der de ønsker. Vi har imidler-
tid inngått prisavtale med Royal Garden 
Hotel; der workshops, stands, aktiviteter 
og festmiddag vil foregå. Royal Garden 
har adresse Kjøpmannsgata 73. Rett over 
gaten ligger Olavshallen; der det blir 
fagdag på fredag og teaterforestillinger 
på lørdag.

Kulturdagene 2013 har avtalt følgende 
priser med Royal Garden Hotel
Pris enkeltrom:  kr.    995,- pr. natt
Pris dobbeltrom:  kr. 1.195,- pr. natt

Bestill hotellrom direkte til hotellet. 
Alle som bestiller hotellrom må garantere 
rom-bestillingen sin med kredittkort/
bankkort. Det betyr at du må oppgi ditt 
kortnummer og utløpsdato i bestillingen. 
Videre må du oppgi kode DK2013 for å 
få de avtalte priser. Send så bestillingen 
til reservations.trondheim@radissonblu.
com 

Velkommen til

DØVES KULTURDAGER

18. – 20. oktober 2013 i Trondheim

                                 

                                                 

  Trondheim Døveforening                                 DEN NORSKE KIRKE                   TRONDHEIM KOMMUNE                       Norges Døveforbund                         
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PÅMELDINGSSKJEMA til DØVES KULTURDAGER 
18. – 20. oktober 2013 i Trondheim 

 
Navn: 

 
Fødselsdato/år: 

 
Adresse: 

 
E-postadresse: 

 
Mobilnr.: 

 
Fagdag fredag 18. oktober. Deltakeravgift inkluderer lunsjbuffet, kaffe/te/vann, frukt. 
 

        Kr. 1.400,- pr. person                                           Kr. 700,- for student 

 

 
SUM 

 

Kr. 

 
Lørdag 19. oktober. Deltakeravgift inkl. teaterforestillinger og messe. 

 
       Kr. 450,- for voksen (f.o.m. 16 år)                        Kr. 225,- for barn og student 
                        

 
 

 
Kr. 

 
Fredag og lørdag (pakke).  

Deltakeravgift inkluderer fagdag (m/lunsjbuffet osv.) teaterforestillinger og messe. 
       Kr. 1.600,- for voksen (f.o.m. 16 år)                      Kr. 900,- for student 

                         

 
 

 
Kr.  

 

 

Fredag kl. 19: Sosial aktivitet i Klostergata 60           Kr. 200,- pr. person inkl. mat. 

(For de under 18 år). 
 

 

Kr.  

 
Lørdag kl. 19: Ungdomsfest i Klostergata 60            Kr. 200,- pr. person inkl. mat.   

(For de under 18 år). 
 

 
Kr.  

 
Lørdag kl. 19: 3-retters Festmiddag på Royal Garden         Kr. 700,- pr. person. 

(18 – års aldersgrense). Pris inkluderer 1 enhet drikke. 
Drikke utover 1 enhet betales av hver enkelt deltaker. 
 

 
Kr. 

 
Ønsker å ha stand(s)/utstilling fredag i Olavshallen (i tilknytning til fagdagen): 

 
Kr. 1000,- pr. stand (ca. 1,5 – 2 m.) Antall stand(s): ____ 
 
Hva slags stand(s):  

 
 

 
Kr. 

 
Ønsker å ha stand(s)/utstilling lørdag i Olavshallen eller i Royal Garden: 
 

Kr. 1000,- pr. stand (ca. 1,5 – 2 m.) Antall stand(s): ____ 
 

Hva slags stand(s): 

 
 
 

Kr.  

 
Total sum betales til kontonummer 4202.24.23988 innen 15. september 2013. 

 
Kr: 

 

Matallergi/annet vi bør vite: 

Påmeldingsskjemaet sendes til Trondheim Døveforening, Klostergata 60, 7030 Trondheim. Du kan også skanne og 
sende skjemaet på e-post til trondheim.df@online.no eller melde deg på elektronisk via skjemaet som ligger på 
www.kulturdagene.net. Påmeldingsfrist er 15. september. Påmeldingen blir registrert når vi har mottatt betaling. 

 

           

DØVES KULTURDAGER
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Åpning
Landsmøtehotellet lå bare 100 meter fra 
"yplassen og var et førsteklasses sted, selv 
om heller ikke rogalendingene klarte å 
#nne den perfekte løsning med plassering 
av talerstol, godt lys på den som tegner 
(taler) og storskjermer som viser bilde av 
den som tegner og teksten det tegnes om. 
La oss straks også skryte av tolketjenesten 
under landsmøtet, den var glimrende!

Julie Ane Holst åpnet landsmøte med 
vakker tegnspråkpoesi der hun tegnet 
et bilde av Stavanger og Rogaland med 
%ell og %ord, handel og vandel, miljø 
og trivsel og døves sosiale og kultu-
relle felleskap. Forbundsleder Hanne B. 

Kvitvær ønsket velkommen til det 39. 
landsmøte i NDFs historie og for %erde 
gang i Stavanger, selv om vi altså var i 
nabokommunen Sola. Leder av Stavanger 
Døveforening, Britt Jøsang, fulgte opp 
med at det var en glede for foreningen å 
være vertskap. Hun skrøt av Stavanger-
regionen og minnet om at NDF har 
mange viktige saker foran seg, blant 
annet det å få til et godt skoletilbud for 
hørselshemmede barn uavhengig av hvor 
de bor i landet. 

Direktør i Språkrådet Arn#nn Muru-
vik Vonen holdt åpningsforedraget om 
norsk tegnspråks stilling i dag. Han tok 
utgangspunkt i tre årstall: 1985 – da 

Stortinget første gang fastslo at norsk 
tegnspråk er et eget språk. 1997 – da det 
ble tatt inn i Opplæringsloven at døve 
elever har rett til undervisning i og på 
norsk tegnspråk. 2008 – da stortingsmel-
dingen om norske språk ble lagt fram, 
der det fremgår at norsk tegnspråk skal 
inkluderes i en felles norsk språklov. 
Meldingen som har tittelen «Mål og mei-
ning» sier mye vakkert om tegnspråk og 
det er både NDFs og Språkrådet ansvar 
at de vakre ordene om språket blir til 
handling, sa Vonen blant annet. 

Så kunne ordfører Ole Ueland endelig 
ønske velkommen til Sola kommune. 
Vi skrev om landsmøte i 2005, som ble 

Alle representantene samlet på et sted i en av pausene.

Landsmøte i NDF

Medlemskontingenten i NDF blir som før. NDF skal arbeide for å bedre forholdene for døve og 
hørselshemmede, ordet «tunghørt» er tatt bort fra vedtekter og handlingsplan. Det ble vedtatt 
en resolusjon om at tolketjenesten må bedres på "ere områder. Dette var noe av det 50 represen-
tanter fra døveforeningene og forbundsstyret vedtok på NDFs 39. landsmøte i Sola kommune 
31. mai til 2. juni. 

helge.herland@doveforbundet.no
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arrangert i England (!), at ordføreren 
der var så gammel og skrøpelig at vi ba 
en stille bønn da han stavret seg opp og 
ned til talerstolen. Ueland var den strake 
motsetning. Han var så ung at vi ville 
trodd at han var årets russepresident, 
men han påsto selv at det #nnes to ordfø-
rere i landet som er yngre enn ham! 

Så stod organisasjoner og institusjoner i 
kø for å hilse landsmøtet. I tur og orden 
var Norges Døveidrettsutvalg, Norsk Dø-
vehistorisk Selskap, Teater Manu, FFO, 
Danske Døves Landsforbund, Sveriges 
Dövas Riksforbund, Finlands Døvefor-
bund, Landsforeningen for kombinert 
syns og hørselshemmede, Stiftelsen 
Signo, Statped og Nav på scenen. Mange 
#ne ord fra nære og gode  samarbeids-
partnere, men vi som har deltatt på noen 
landsmøter tidligere begynte allerede å 
se bekymret på klokka. Blir det tid nok 
til å behandle årsberetning, regnskaper, 
innkomne forslag, revidering av vedtek-
tene, budsjett, handlingsprogram og valg 
på nytt forbundsstyre før "yet tar oss 
hjem søndag?

For det er enda "ere taler: Generalsekre-
tær Bjørn A. Kristiansen og forbundsle-
der Hanne B. Kvitvær holder sin tradi-
sjonelle landsmøtetale, der de forteller 
om «rikest tilstand». Spesielt interesserte 
#nner både årsberetning og årsregnska-
per på www.deafnet.no – der også de 
nye vedtektene og handlingsplanen vil 
bli lagt ut om litt. Alle døveforeningene 
har også papirutgaver som medlemmene 
sikkert får låne.

Forhandlingene er i gang
Godkjenning av fullmakter viste at det 
var 50 stemmeberettigede til stede på 
møtet. Representanten fra Ringerike 
Døveforening #kk ikke godkjent sin full-
makt. Hun #kk altså ikke stemmerett, 
hvorfor? Fordi fullmakten var under-
skrevet av to medlemmer i foreningen 
som ikke er medlem av NDF. Det er vel 
kanskje første gang noe slikt har skjedd 
og NDFs vedtekter er klar på det om-
rådet: Medlemmer av døveforeningene 
skal automatisk også være medlemmer av 
NDF. Noe å rydde opp i på Ringerike.

I tillegg til de 50 med stemmerett var det 
34 gjester med tale- og forslagsrett. Som 
vanlig var det også en gruppe interesserte 
medlemmer fra grasrota som tålmodig 
fulgte forhandlingene. Landsmøtet var 

heldig som valgte Ellen Østrem, Bergen 
og Paal Richard Peterson, Oslo, som 
møteledere – meget dyktige begge to. Så 
gikk det raskt unna med valg av pro-
tokollkomite, som skal passe på at det 
som ble referert fra landsmøte er riktig 
– tellekorps til hjelp ved avstemmingene, 
og valgkomiteens leder Torill Lorentzen, 
Oslo, som minnet om at det var mulig å 
komme med benkeforslag på styrekan-
didater før lørdag kl.15. Slike forslag må 
underskrives av minst tre representanter, 
formante hun.

Comeback av Tor-Inge
Dagsorden for møtet ble godkjent med 
noen små bemerkninger. Årsberetningen 
for 2012 ble også banket fort igjennom. 
Så var den første dagen over, nei ikke 
helt: om kvelden gjennomførte vertska-
pet en populær spørrekonkurranse med 
åtte lag delt inn etter distrikter, pluss at 
forbundsstyret og forbundets utvalg #kk 
stille egne lag. Vi følger Norges Idretts-
forbunds regler om ikke å oppgi resulta-
ter i barneidrett, men alle lagene fortjener 
ros for god innsats.

Lørdag morgen var tidligere regnskapsfø-
rer Tor-Inge Gausnes tilbake i manesjen 
da regnskapet for 2012 ble gjennomgått. 
Han opplyste at han overtok regnskaps-
ansvaret sommeren i %or. Han er blitt 72 
år og bedyret at dette var siste gang han 
kunne gå inn og gi en hjelpende hånd. 
Det er ansatt en ny, dyktig regnskapsfø-
rer fra 1. august, opplyste han.

Regnskapet viste en omsetning på 15,8 
millioner kroner. Det er inntekter på 14,5 
millioner og utgifter på 15,8 millioner 

slik at driftsunderskuddet for %oråret var 
på vel en million kroner. En omsetning 
på 15,8 millioner kan høres imponerende 
ut, men nesten alle pengene er bundet 
i faste utgifter som prosjekter gjennom 
ExtraStiftelsen, voksenopplæringskurs, 
kulturmidler, teatertolking, likemanns-
midler, ungdomsmidler osv. De frie 
statlige midlene til drift av NDF utgjør 
bare kr. 2,3 millioner og det holder ikke 
til å lønne de seks årsverkene og drifts-
utgiftene ved forbundskontoret. Derfor 
blir det underskudd nesten hvert år – og 
derfor må underskuddet hvert år dekkes 
av gaver som NDF mottar. Regnskapet 
viser at det pr. 31. desember 2012 står ca. 
5 millioner igjen på driftsfondet.

Regnskapet viser også at medlemskontin-
genten fordeler seg med kr. 483.000 til 
NDF og kr. 350.000 til foreningene.

Selvsagt kom det spørsmål og kom-
mentarer til regnskapet. Noen glimt fra 
debatten:

Svein Arne Peterson, Oslo: - Det bør 
være mulig å gjøre regnskapene enklere 
å lese. Hvor ser vi hva som er igjen på 
driftsfondet? Hvorfor er det ikke egen 
note til dette?

De fleste stemmer for denne saken, men ikke Møre-benken – og det ser ut for at Cecilie R. Måseid-
våg venter på et signal fra Jørn E. Løvsjø om å delta i avstemmingen. Lone Y. Ramstad har et mer 
avslappet forhold til at de tydeligvis kommer i mindretall.

2013 er nasjonalt språkår i Norge, hva passer 
da bedre enn NDFs motto?

Fra Norges Døveforbunds landsmøte
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Tor-Inge Gausnes: - Beløpet står i balan-
sen og utgjør vel 5 millioner kroner.

Gunnar Hansen, Bergen: - Underskuddet 
på driften utgjør egentlig 1,7 millioner 
kroner fordi et tilskudd fra «gavekon-
toen» er ført inn direkte i inntektsregn-
skapet for 2012. Hvis slike underskudd 
fortsetter kan vi risikere at driftsfondet 
går tom om noen år. Hvor svikter det? 

Bjørn A. Kristiansen: - Styret er fullt klar 
over at den økonomiske situasjonen er 
bekymringsfull, men vi har ikke funnet 
å redusere på aktivitetsnivået i 2012. Vi 
mener vi kjører med en minimumsbe-
manning på kontoret og er innstilt på å 
bruke gavepenger til årets drift også, men 
fra 2014 håper vi å få inntekter gjennom 
språkpolitiske bevilgninger fra staten og 
via spilleinntekter fra et nystartet quiz-
spill på sms.

Gunnar Hansen: - Et dårlig resultatregn-
skap forsterker ryktet om at tidligere 
generalsekretær som sluttet #kk med seg 
en «fallskjerm», er det riktig?

Hanne B. Kvitvær: Nei, hun sluttet på 
dagen – men #kk utbetalt vanlig lønn i 
tre måneders oppsigelsestid.  

Vidar Sæle, Oslo: Hva har nye Deafnet 
kostet?

Tor-Inge Gausnes: Ca. kr. 260.000.

Svein Arne Peterson: - Jeg reagerer på 
at revisorhonoraret er så høyt som kr. 
280.000. Vi bør vurdere å skifte til et 
rimeligere revisor#rma.

Og det lovet generalsekretæren at styret 
skulle vurdere.

Handlingsprogrammet
Bjørn A. Kristiansen innledet om 
handlingsprogrammet for 2013 – 2016. 
Han understreket at handlingsplanen 
tydeliggjør at NDF både er en språkpo-
litisk organisasjon og en organisasjon av 
funksjonshemmede. 
- Å være døv referer mer til kultur og 
språk og ikke til manglende hørsel. Å 
være hørselshemmede referer til nedsatt 
hørsel med de samfunnskapte barrierer 
som konsekvens, sa han blant annet.
Handlingsplanen for de neste tre årene 
må være et samarbeidsprosjekt mellom 
forbundet sentralt og døveforeningene. 
Planen er kalt «Fra ka*e til kamp». Ka*e 
symboliserer sosial aktivitet, møteplasser 
og kulturarrangementer. Kamp symbo-
liserer politisk arbeid som vi i større grad 
trenger lokallagene til å gjennomføre, 
sa han og fortsatte: Rettighetene vi har 
kjempet for å få, er nå under press. Ett 
eksempel er tilgang til tolk for døve og 
døvblinde. Enda mer tydelig vises det i 
skolepolitikken: Samhandlingsreformen - 
der blant annet ansvaret for undervisning 
av døve og hørselshemmede barn – har 
blitt overført fra stat til kommunene. 

Dette gjør at vi i større grad får lokale 
løsninger, og mer uforutsigbarhet. Derfor 
må NDF i framtiden jobbe mer målrettet 
lokalt, og ikke bare sentralt. 

NDFs visjon er: «Et samfunn der vi har 
alle muligheter.» Generalsekretæren ram-
set opp en rekke områder det skal jobbes 
for å bedre, i stikkordsform kan vi nevne: 
Oppvekst, arbeidsliv, senior, tilgjengelig-
het, tolketjenesten, tekst og tegnspråk på 
tv-kanalene, nødmeldingstjenesten, tek-
niske hjelpemidler, styrking av organisa-
sjonen – og ikke minst styrking av norsk 
tegnspråks status i samfunnet. Målet til 
NDF er å få 800 nye medlemmer i plan-
perioden, sa generalsekretæren.

Innledningen ble fulgt av en #n disku-
sjon der de gode ønskene til å få inn saker 
i handlingsplanen var lang. Noen glimt 
fra debatten:

Vidar Sæle: - Oslo Døveforening ønsker 
en tydeligere prioritering av sakene, en 
slags «ti på topp liste» - og så overrakte 
han for sikkerhetsskyld en liste med 14 
punkter som medlemmene i foreningen 
mente det var viktig for NDF å jobbe 
med i fremtiden.

Sonja Myhre Holten, forbundsstyret: 
- Utdanning av tegnspråklærere blir et 
viktig mål de neste årene.

Jens Chr. Bjørke: - Vi trenger mer 

Gabrielle Kverneland, NDFU.Martin Berhovde, Bergen Døvesenter.Mange unge preget landsmøtet og var aktive 
debattanter, her Fetsum P. Netserab, Vestfold 
Døveforening.

Fra Norges Døveforbunds landsmøte
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informasjon utad, blant annet om døves 
situasjon på arbeidsmarkedet. En slik 
#lm klarte NDF å lage på 1960-tallet, da 
må vi klare det nå også.

Torunn Bakkestuen, Innlandet: - Blin-
deforbundet er blant de organisasjonene 
som markerer seg positivt med informa-
sjons#lmer på de reklamefrie dagene på 
TV2 og TV Norge. NDF bør jobbe for 
å komme inn med informasjon i disse 
kanalene i jul, påske og pinsedagene.

Kåre Morten Helgesen, Akershus: - NDF 
må presse hardere på for å få NRK til å 
tekste distriktsnyhetene. Vi bør ha rett til 
å få tilgang til informasjon om det som 
skjer i vårt eget nærområde.

Gunnar Hansen: - Arbeidet med hand-
lingsplanen burde begynt i døveforenin-
gene, med grasrotdebatter og så fortsatt 
videre opp i organisasjonen. Planen er 
omfattende og det er nødvendig for 
forbundet å trekke døveforeningene mye 
mer aktivt med i gjennomføringen.
 
NDF 95 år!
Som en markering av NDFs 95 års 
jubileum var historiker +orbjørn Johan 
Sander invitert som foreleser. Det ble en 
interessant reise fra 1918 og frem til be-
gynnelsen av det moderne NDF i 1968, 
da de første døvekonsulentene ble ansatt 
i forbundet. I vel en time holdt den 
kunnskapsrike pensjonisten på og da var 

det nok "ere enn oss som begynte å lure 
på om landsmøtet i det hele tatt kunne 
komme i mål med alle sakene.

Budsjett for 2013
Bjørn A. Kristiansen presenterte budsjet-
tet for 2013, som har en utgiftsside på 
14,5 millioner og inntektsside på bare 
12,7 millioner. Altså nesten to millioner 
i budsjettert underskudd som må dekkes 
av driftsfondet. Flere mente dette var all 
for mye.

Jim Vold, Vestfold: - Jeg er bekymret for 
det store underskuddet og lurer på om 
forbundet har planer og prognoser for 
å reduserte utgifter og øke inntekter de 
kommende årene?

Gunnar Hansen: - Jeg mener et under-
skudd på ca. en halv million er aksepta-
belt, men når det nærmer seg to millioner 
stiller jeg spørsmål ved ansvarligheten.

Bjørn A. Kristiansen: Målet er at vi 
skal gå i balanse i 2014 gjennom stat-
lige tilskudd til det språklige arbeidet vi 
driver og ved hjelp av inntekter fra quiz-
konkurransen vi er medarrangører av og 
som gjennomføres via sms.

Hørselshemmede? 
Neste post var revidering av vedtektene. 
I paragraf to foreslås det at NDF skal ar-
beide for døve og hørselshemmede. Dette 
likte Jens Chr. Bjørke fra Oslo dårlig. Vi 

tar også med noen andre innspill:

- Jeg mener vi ikke skal ha med ordet 
hørselshemmede. Vi skal arbeide for 
døve. Og hvem er døve? Alle de som 
naturlig bruker norsk tegnspråk i kom-
munikasjonen uavhengig om de er medi-
sinsk døve eller har litt hørsel. 

Hanne B. Kvitvær: - Begrepet tunghørte 
brukes sjelden i dag, derfor bruker vi be-
tegnelsen hørselshemmet. Barn og deres 
foreldre bruker sjelden begrepet døv, de 
kaller barna for hørselshemmede. Ønsker 
vi å ha denne gruppen med i forbundet 
må vi derfor tilpasse begrepene.

Erling Jacobsen, vedtekts-komiteen: - 
De mange voksne døve som har fått CI 
betegner seg også oftere som hørselshem-
mede enn døve.

Jannicke B. Kvitvær, ungdomskonsulent: 
- De "este ungdommene våre kaller seg 
også for hørselshemmede, derfor støtter 
Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) 
forslaget.

Og slik ble det: Med 48 mot 2 stemmer 
ble det vedtatt at NDF skal arbeide for å 
bedre døve og hørselshemmedes situasjon 
i samfunnet.

Vedtekts-komiteens "ertall, bestående av 
Erling Jacobsen og Svein Arne Peter-
son, foreslo at landsmøtene i NDF skal 

Marie Holst, Stavanger Døveforening.Ingvild Skjong, NDFU. Tor S. Fiksen, Bergen Døvesenter.

Fra Norges Døveforbunds landsmøte
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avholdes annethvert år, ikke hvert tredje 
år som nå. Lars Aksel Berge utgjorde 
mindretallet i komiteen og ville beholde 
landsmøtene hvert tredje år. Han ble 
støttet av forbundsstyret. Argumentene 
for landsmøter hvert annet år var: Det 
blir mindre arbeid om landsmøtene er 
hvert annet år, det blir enklere organi-
sasjonsmessig å jobbe i to års bolker og 

det blir enklere å korrigere kursen. De 
som argumenterte for tre års perioder 
fremholdt at det er kostbart å arrangere 
landsmøter, arbeid med landsmøtene er 
en stor belastning for en liten forbunds-
administrasjon, man trenger minst tre år 
i styret for å få gjort noe og en utskifting 
av styret annethvert år er ikke av det 
gode. Avstemmingen viste at bare 12 

representanter ville ha landsmøte hvert 
annet år, mens det store "ertallet ønsket 
treårige landsmøteperioder. 

Neste landsmøte blir i 2016, og der 
bestemte forsamlingen senere på møtet 
at det blir i Oslo. For de som driver lang-
tidsplanlegging kan vi allerede nå røpe 
datoen: 27. – 29. mai 2016.

Landsmøtet vedtok også med stort 
"ertall at det fortsatt skal være mulig å 
komme med benkeforslag under valgene 
på landsmøtet. Forbundsstyret foreslo at 
foreningene kunne komme med sine inn-
spill til valgkomiteen før landsmøtene, 
slik at man unngikk spontane innspill og 
lange valgomganger på selve landsmøtet. 
- Benkeforslag er gammeldags. Forenin-
gene kan sende sine innspill til valgko-
miteen i god tid. Vi må ha en ryddig 
valgprosess, argumenterte den avtrop-
pende forbundslederen, men landsmøtet 
ville ikke være med på det. 
Klokken var blitt 16.30 og vel så det – og 
klokken 17 gikk bussene til Byrkjedalstu-
net der festmiddagen skulle nytes. Aldri 
har vi sett kvinnene være så raske til å 
skifte til festantrekk, det er altså mulig! 

Landsmøtefesten var for sikkerhets skyld plassert i et helt bombesikkert rom ved Byrkjedalstunet. 

Da fikk forbundsleder Hanne B. Kvitvær en fin avskjedsgave av NDF og gode ord fremført av 
generalsekretær Bjørn A. Kristiansen. Maleriet fremstiller en del av Hannes nærmeste medarbeidere 
de siste årene foran NDFs kontorlokaler i Oslo – og er malt av den døve russisk/svenske kunstneren 
Alexei Svetlov.

Fra Norges Døveforbunds landsmøte
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Et stemningsfullt festlokale inne i %ellet, 
nydelig middag og så ble forbundsleder 
Hanne B. Kvitvær takket med velfortjen-
te gode ord av generalsekretær, datteren 
Jannicke og de tre nordiske gjestene som 
deltok på landsmøtet. Hanne har vært 
med i forbundsstyret i 20 år, de siste 10 
årene som leder. Nå vil hun ha mer tid til 
å være bestemor, det er henne vel unt.

Innkomne forslag
Etter noen timer på puten var vi klare 
for innspurten søndag klokken 08.30. 
På dagsorden sto fortsettelse av behand-
lingen av vedtektene. Og nå skal vi ikke 
trette leserne med "ere paragrafer og ved-
tekts diskusjoner – de nye vedtektene blir 
tilgjengelig på deafnet. De ble vedtatt 
med 49 stemmer, en stemme manglet 
fordi en var et helt nødvendig ærend 
under avstemmingen.

Det var tid for innkomne forslag.

Flere av forslagene fra foreningene var 
knyttet til hvordan tolketjenesten kan 
gjøres bedre. Bergen Døvesenter mener 
Navs tolketjeneste må være en pådriver 
for å få på plass tegnspråktolk ved store 
o*entlige arrangementer.  Det er stadig 
noen døve blant publikum, men de får 
ikke del i hva som blir sagt. Hvis tolk blir 
ordnet automatisk, kan det bli "ere døve 
som vil komme og ta del i begivenhetene. 

Akershus Døveforening er bekymret for 
stadig dårligere tilbud og service fra både 
tolketjenesten og hjelpemiddelsentralen 
i Oslo og Akershus, som de mener er 
dårligere enn andre sentraler i landet. De 
mener også at tolketjenesten må styrkes 
og gjøres tilgjengelig også etter kon-

tortid. Vi er døve 24 timer i døgnet og 
må kunne forvente at tolketjenesten tar 
konsekvens av dette, sa de.

Stavanger Døveforening mener NDF 
må hjelpe til med å bedre situasjonen for 
frilanstolkene som bør få like rettigheter 
som de fast ansatte tolkene hos Nav. De 
bør få rett på feriepenger, sykepenger 
og pensjonsordning. Flere frilanstolker 
velger ofte andre jobber enn å være tolk 
fordi de har for dårlige arbeidsbetingel-
ser, hevdet siddisene.

Norsk Døvehistorisk Selskap vil at NDF 
skal arbeide for tilgjengelighet til video-
opptak fra konferanser og liknende. De 
sier i sin begrunnelse blant annet: Når 
hele eller deler av konferanser og semina-
rer blir #lmet, bør dette ha som formål at 
det skal bli tilgjengelig for andre interes-
serte, som ikke har hatt anledning til å 
være til stede. Men situasjonen i dag er at 
døvetolkene kan stoppe visning av slike 
opptak, slik at mye verdifullt blir util-
gjengelig. Mye av dette er også av døve-
historisk verdi, og som går tapt som følge 
av døvetolkers «veto». Denne situasjonen 
er uholdbar, men er godkjent av Nav. En 
begrunnelse som er gitt, er at visninger 

kan røpe at tolkene ikke har gjort godt 
nok arbeid. Norsk Døvehistorisk Selskap 
reagerer sterkt på at opptak av faglig og 
døvehistorisk verdi, fra viktige begiven-
heter, foredrag, debatter, konferanser o.a. 
allerede er gått tapt som følge av noe som 
oppleves som en makt-demonstrasjon fra 
enkelte døvetolkers side.

Bergen Døvesenter. foreslo også at det ble 
opprettet skrivetolklinje ved høgskolene 
i Bergen, Trondheim og Oslo. Det er 
prekær mangel på skrivetolker i Norge. 
Mange ganger har voksne folk som er 
blitt døve blitt sku*et over at det ikke 
var mulig å ska*e skrivetolk til deres 
møter, samlinger og foredrag. Foreningen 
påpekte at det ikke er nødvendig å være 
fagutdannet tegnspråktolk for å kunne 
jobbe som skrivetolk. Her i landet er det 
utrolig mange som skriver lynende fort, 
500-600 tegn i minuttet. Det de trenger 
å lære, er å resymere, etikk, taushetsplikt 
og annet.
 
Forbundsstyret støttet alle disse innspil-
lene og vil arbeide videre med sakene. 
Landsmøtet vedtok en enstemmig resolu-
sjon til Arbeidsdepartementet (se neste 
side).

Jannicke B. Kvitvær holdt en fin tale for sin mor 
på landsmøtefesten lørdag kveld.

Stavanger Døveforenings dyktige arrangørstab blir takket av forbundsleder Hanne B. Kvitvær, fra 
venstre bak: Kirsti Vuorimies, Henning Strand, Grete Sele, Petter Sørensen og Marie Holst. Foran 
får Lars Aksel Berge en fortjent klem.

Fra Norges Døveforbunds landsmøte
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at det kanskje blir plass til "ere nyheter. 
En positiv e*ekt vil kanskje være at man 
sparer inn utgifter til trykk, layout og 
porto. Forbundsstyret svarte at hensy-
net til mange eldre medlemmer gjør at 
man ikke kan kutte ut det trykte bladet. 
Redaktøren minner om at de som ønsker 
det kan få tilsendt bladet i PDF-format 
hvis de ikke ønsker trykt blad. Dette gjel-
der også for døvblinde og svaksynte som 
kan bruke optisk teknologi for å gjøre 
bladet tilgjengelig. Dette siste som et svar 
til Ringerike Døveforening som ønsker 
at Døves Tidsskrift også skal utkomme i 
punktskrift.

Ringerike Døveforening foreslo også 
ordningen med B-medlemskap tilbake 
og at det ikke skal være noe krav at 
medlemmer av døveforeningene må være 
medlem av NDF. Forbundsstyret påpekte 
at i NDFs vedtekter fremgår det klart at 
alle må være medlem i NDF for å være 
medlem i en døveforening. Den videre 
diskusjonen om saken ble utsatt til punk-
tet om medlemskapsordningen.   

Ringerike Døveforening hadde også 
forslag om at alle døve burde få identi-
tetskort der det står at en er døv, med 
tekst både på norsk og engelsk. Dette for 
å trygge oss hvis ulykke skulle inntre*e, 
argumenterte foreningen fra Hønefoss. 
Forbundsstyret sa seg enig og svarte at 
en løsning kan være å trykke dette på 
baksiden av medlemskortene.

Stavanger Døveforening la frem forslag 
om navneendring på forrige landsmøte 
i Tromsø for tre år siden. Forslaget gikk 
ut på at alle lokallagene skulle ha samme 
navn. Forslaget ble utsatt til dette lands-
møtet og foreningen forventet at saken 
skulle bli behandlet på årets landsmøte 
og at forbundsstyret og lovkomiteen la 
frem et forslag på det. Forbundsstyret 
beklaget at de ikke kom med noe utspill 
om dette. Endring av navn og pro#l på 
forbund og foreninger er en lang prosess, 
understreket de og sa at de ønsket å 
bruke mer tid på dette og legge en stra-
tegi frem mot 100 års jubileet.

Høy temperatur 
rundt kontingenten
Hva skal det koste å være medlem av 
NDF? Skal det være "ere ulike priser? 
Rimeligere for barn, ungdom, studenter 
pensjonister og uføre? Hvem kan kontrol-
lere at folk er studenter og uføretrygdete? 

Fra Norges Døveforbunds landsmøte

På festen hilste også de nordiske gjestene, fra venstre Mette Bertelsen, Danske Døves Landsforbund 
– Cecilia Hanhikoski, Finlands Døveforbund og Göran Alfredsson, Sveriges Dövas Riksförbund. 
Cecilie er en av en søskenflokk på åtte, der alle er døve. Det må vel være verdensrekord?

RETT TIL Å DELTA!
Norge har, gjennom sin rati�kasjon av FNs konvensjon om rettigheter for personer 
med nedsatt funksjonsevne, forpliktet seg til å sikre funksjonshemmede rett til delta-
kelse i samfunnet som likeverdige borgere, med samme rettigheter og plikter som enhver 
annen samfunnsborger. Det handler om grunnleggende menneskerettigheter – først og 
fremst likestillingspolitikk og ikke helse- og sosialpolitikk.

For døve og hørselshemmede betyr dette først og fremst tilgjengelighet til samfunnet, til 
informasjon og kommunikasjon, utdanning, arbeid, kultur- og fritidsaktiviteter. 
For å fungere i samfunnet må døve og hørselshemmede være to-språklige. Dette betyr 
at de må beherske norsk tegnspråk for å kommunisere seg imellom og kunne benytte 
tegnspråktolker til å ska�e seg informasjon og kunnskap.

Norges Døveforbunds 39. landsmøte krever at Tolkeutredningen 2008 følges opp og de 
25 konkrete anbefalinger implementeres, og at Regjeringen følger opp målene som er 
nedfelt i Stortingsmelding 35 (2007-2008) Mål og meining – med ny allmenn språk-
lov som norsk tegnspråk er en del av.

Landsmøtet krever:
Døgnåpen tolketjeneste
Flere stillinger for tegnspråktolker
Tolking på o�entlige arrangementer
At det må stadfestes at det er diskriminering når døve og hørselshemmede ikke får tolk

Tolkingens ytterste hensikt er å sikre retten til kommunikasjon og kunnskap og retten 
til menings- og ytringsfrihet – de mest grunnleggende forutsetninger for menneskelig 
frihet!

Flere forslag
Av andre forslag kan vi nevne Bergen 
Døvesenters krav om å få tilgang til 
e-post/sms til alle som sender «no-reply»-
mail og sms/tekstmelding der det ikke 
lar seg gjøre å svare tilbake. Dette er et 
problem for mange døve. Ønsker man å 
kontakte de som sender e-post/sms der 
det ikke er mulig å svare tilbake, må døve 
få tak i tegnspråktolk for hjelpe til å rin-
ge. Foreningen mener at avsenderne skal 
legge inn kontaktinformasjon på slutten 

av mailen/sms. Det kan også sendes ut 
informasjon til ulike o*entlige instanser 
om hvor komplisert «no-reply-meldinger» 
er for vår gruppe. Forbundsstyret lovet å 
ta saken opp med Forbrukerombudet. 

Døves Fylkeslag Nordland synes at Dø-
ves Tidsskrifts format tilhører fortiden og 
foreslår å legge ned dagens trykte format 
og heller gå over til et heldigitalt blad. På 
den måten vil artiklene kunne bli publi-
sert raskere slik at de føles ferskere, samt 
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Debatten om dette gikk i over en time, 
veldig mange hadde tegnet og ganske 
mange var svært engasjert i en sak der 
mye av diskusjonen gikk om kontingen-
ten skulle 100 kroner opp eller ned.

Det var en sak ungdommene hadde 
forberedt godt og som de med iver kastet 
seg ut i diskusjonen om. Forfriskende 
med så mange unge på talerstolen som 
med ungdommelig glød argumenterte 
for: Å skape en ny medlemskategori som 
kan føre til at NDF får "ere medlemmer. 
En løsning på problemstillingen der man 
ønsker å delta på aktiviteter i lokallag 
man ikke er medlem i. En løsning på 
problemstillingen der folk ønsker å være 
passive, men likevel vil motta Døves 
Tidsskrift. NDFU foreslo å kalle denne 
medlemskategorien gjestemedlem eller 
støttemedlem. For å være gjestemedlem 
skal en allerede være medlemstilknyttet 
en døveforening. Medlemskontingenten 
på gjestemedlemskap bør være på 200 
kroner, mente ungdommene.

I tillegg foreslo de en ordning med «støt-
temedlemskap». NDFU ønsker å skape et 
tilbud til hørende, ikke-aktive og folk fra 
utlandet gjennom å gi dem muligheten 
til å støtte NDF uten at det blir for dyrt. 
Støttemedlemmer har ingen stemmerett 
og andre medlemsfordeler, men skal 
motta Døves Tidsskrift. Støttemedlem-
skap bør koste kr. 200. Fordeler ved å 
tilby gjestemedlemskap er at NDF vil få 
"ere medlemmer.

NDFU hadde dette forslaget til med-
lemskontingentsatser:
Barn kr. 200. Ungdom/student/senior/
honnør kr. 400. Voksen kr. 600. Gjes-
temedlemskap og støttemedlemskap kr. 
200.

En komite opprettet av NDF bestående 
av Rune Anda, Bergen, Vidar R. Sæle, 
Oslo, Trude Nilsen, Trondheim, Tore 
Djuvik, Stavanger og Bibbi Hagerup-
sen fra NDF har arbeidet med en rekke 
spørsmål knyttet til medlemsservicen i 
forbundet. De la fram disse punktene 
knyttet til medlemskontingenten.
0 – 12 år kr. 100. 13 – 26 år kr. 350. 27 
– 61 år kr. 450. 62 år og oppover kr. 350.

Diskusjonen gikk så friskt og varmt for 
seg at Døves Tidsskrift utskremte re-
daktør ikke helt klarte å følge med, men 
resultatet ble til slutt at kontingenten blir 

Det nye forbundsstyre som ble valgt på landsmøtet, foran fra venstre Ellen Østrem, Hedvig Sinnes 
(forbundsleder) og Sonja Myhre Holten. Bak fra venstre Bjørn Stensvoll, Finn Arild Thordarson 
(nestleder) og Rune Anda. Aina Fossum var ikke til stede og ansattes representant i styret velges 
senere.

Den gamle, og så den nye tid: Avtroppende 
forbundsleder Hanne B. Kvitvær ønsker den nye 
forbundslederen Hedvig Sinnes lykke på reisen.

Fra Norges Døveforbunds landsmøte

uforandret, altså samme kontingentsatser 
som i dag.

Ny forbundsleder
Hedvig Sinnes ble valgt til ny forbunds-
leder med akklamasjon, som det heter, 
når alle klapper fornøyd for valget – eller 
som vi døve gjør, vifter med hendene 
som gode pinsevenner. Valg av styre-
medlemmer ble mer spennende. I tillegg 
til valgkomiteens forslag var det benke-
forslag på de to daglige lederne: Rune 
Anda i Bergen Døvesenter og Vidar Sæle 
i Oslo Døveforening. Det var mulig å 
oppnå støtte med 50 stemmer. Nærmest 
kom Ellen Østrem med 45 stemmer, 
hun blir ny i forbundsstyret. Finn Arild 
+ordarson, Vestfold, #kk 44 stemmer. 
Veteranen (!) Sonja Myhre Holten, Oslo, 
#kk støtte fra 43, Aina Fossum, Elverum, 
#kk 41 stemmer – hun er mamma til en 
hørselshemmet jente og aktiv i forbun-
dets oppvekstutvalg, Rune Anda #kk 38 
stemmer og Vestfolds Bjørn Stensvoll 
kom så vidt inn i styret støttet av 33 
stemmer. Kenneth Ommundsen, Sta-
vanger, #kk to stemmer mindre og Vidar 
Sæle #kk 25 stemmer. 
Alle som sto på valg måtte presentere seg 
selv fra scenen. Hvis vi kan stole på det 
som ble sagt har vi fått et sterkt for-
bundsstyre.

Varamedlemmer ble Nina Hauge, Nord-
Trøndelag, som #kk tillit av 42 represen-
tanter, Torunn Bakkestuen, Innlandet, 
#kk 42, mens Tove Glomset fra Møre og 
Romsdal ble valgt inn som 3. varamed-
lem med 34 stemmer.

Så ble Jim Vold valgt som ny bilagsre-
visor med Toralf Ringsø, Bergen, som 
varabilagsrevisor. I vedtekts-komiteen ble 
Svein Arne Peterson, Lars Aksel Berge og 
Erling Jacobsen gjenvalgt, mens Signe S. 
Bekkvik #kk for få stemmer. Etter valget 
skjedde det uvanlige at Berge trakk seg i 
protest mot Jacobsen.
- Erling Jacobsen har i denne perioden 
vist at han ikke har tid til å fungere i 
vedtekts-komiteen, derfor burde han ikke 
stilt opp til gjenvalg. Jeg har ikke tillit 
til ham i komiteen og derfor trekker jeg 
meg, sa Lars Aksel Berge.
Dermed ble Signe S. Bekkvik, fast med-
lem av komiteen, varamedlemmer ble 
Knut-Bjarne Kjøde, Oslo og Berit Øyen 
Støyva, Kristiansand.

Vi kom i mål
Klokken 14.10, bare ti minutter på over-
tid søndag kunne NDFs nye forbundsle-
der Hedvig Sinnes takke deltakerne for et 
godt landsmøte. Stavanger Døveforening 
kan ta sommerferie i visshet om at de 
er en dyktig arrangørforening og at de 
fortsatt har forbundslederen i sin midte, 
vel blåst! 
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Stavanger-elever i Polen

Fem Stavanger elever har hatt spennende dager i Polen
og deler i denne reportasjen sine inntrykk med oss.

Tasty Europe
Av: John Eric Thorsen

Vi er #re ungdommer fra Hetland vgs og en fra Jåttå vgs i Sta-
vanger som er med på et prosjekt. To av oss har tegnspråk som 
morsmål, og tre har tegnspråk som fremmedspråk. Prosjektet 
heter Tasty Europe og er en del av vår tegnspråkundervisning. 
Tasty Europe- prosjektet er et samarbeid mellom "ere skoler.  
Vi fra Hetland og Jåttå er hele den norske gruppen. Resten av 
medlemmene er fra #re andre land; Polen, Nederland, Tyrkia 
og Spania, hvert land representert av en døveskole. Hele oppleg-
get er støttet av Comenius, et program innenfor EU som støtter 
og utvikler bånd og undervisning mellom land. Comenius 
har i forbindelse med vårt prosjekt bidratt med penger til mat, 
overnatting og "ybiletter. 

Prosjektet Tasty Europe har "ere formål: Gjennom prosjektet 
skal "ere skoler og land lære av hverandres måter å undervise 
på; elevene skal oppmuntres til videre undervisning;  vi skal 
utveksle og lære om andre kulturer;  bånd skal knyttes over 
landegrensene, og til sist, men langt fra minst: Vi skal lage en 
kokebok, og derfor heter prosjektet Tasty Europe (smakfulle 
Europa). 

Instytut 
Gluchoniemych
Av Daniel Frafjord

Før vi reiste til Warszawa hadde vi fått et innholdsrikt program 
for dagene 9. – 13. april fra lærere ved Instytut Gluchoniemych. 
Og i løpet av oppholdet i Warszawa var vi mye innom denne 
lokale døveskolen. Det var en stor murbygning som var noe 
slitt, men de hadde startet med oppussing.

Frokost, middag og kveldsmat spiste vi sammen med elevene på 
skolen. Elevene kommer fra hele Polen og bor på internat. De 
reiser hjem annenhver helg. 

Instituttet ble opprettet den 23. oktober 1817 av Jakub Falkow-
ski.  

Hele Warszawa by var preget av minner fra krigen, og det mer-
ket vi også når vi hørte om skolens historie. I løpet av krigsår-
ene fra 1939 til 1944 var det "ere studenter og lærere som tok 
opp kampen mot tyskerne. Disse kampene varte lenge og etter 
hvert måtte elevene og lærerne gi opp. Etter dette ble instituttet 
omgjort til en tysk base der tyskerne administrerte angrep mot 
resten av Polen.  Rapporter som de allierte #kk, viste at det fan-
tes et hovedkvarter med tyske planleggingspapirer på Instytut 
Gluchoniemych. Derfor ble det bombet. Årene etter krigen var 
det en stor mangel på plass for døve elever. Som følge av dette 
startet arbeidet for å bygge instituttet opp igjen i 1948. 

Vi #kk omvisning på skolen og #kk et inntrykk av hvordan 
undervisningen fungerte. Skolen tilbyr i dag undervisning på 
"ere nivåer; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregå-
ende skole med studiespesialisering og yrkesfag. I tillegg har de 
også spesialundervisning.

Språk og kommunikasjon i Polen 
Av Ørjan Henriksen

Før vi reiste nedover til Polen, hadde vi fått sto� om internasjo-
nal kommunikasjon i tegnspråk- timene. Dette var for å kunne 
litt om «internasjonalt tegnspråk» slik at det skulle bli lettere 
å kommunisere med andre tunghørte og døve fra forskjellige 
steder i Europa.
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Da vi møtte de polske døve og tunghørte elevene på Instytut 
Głuchoniemych og kommuniserte med dem var vi forsiktige 
og langsomme fordi vi ikke var sikre på om de kunne «inter-
nasjonal tegnspråk». Det viste seg senere at de polske elevene 
var så !inke at vi ble imponert, og det ble fart på samtalene. 
Vi begynte å lære polsk tegnspråk underveis i samtalen. Noen 
ganger var de usikre på et internasjonalt tegn og tok sjansen 
på å fremføre tegnet på polsk. Vi forstod disse polske tegnene 
fordi de var laget etter hvordan en ting ser ut, for eksempel en 
politimann. Etter hvert ble de nysgjerrige på hvordan de polske 
tegnene var på norsk tegnspråk. Samtalen ble rask til et lite 
tegnspråk-kurs der vi lærte oss de polske tegnene for ukedagene, 
og vi lærte dem de norske tegnene for ukedagene.

Etter alt dette internasjonale, polske og norske tegnspråket ble 
språkene mikset sammen for å gjøre det lettere og raskere for 
oss ungdommer å forstå. Vi hadde det veldig kjekt med de pol-
ske elevene, forstod hverandre veldig godt og vi syntes at det var 
herlig og spennende å kommunisere med de døve og tunghørte 
elevene i Polen. 

Senere kom det elever fra Spania, Nederland og Tyrkia, så da 
"kk vi igjen prøvd oss på «internasjonalt tegnspråk» og tegn-
språkene fra de forskjellige landene. 

Piroger  er polsk mat
Av Elisabeht Kamonrat Hadland 

Onsdagen var vi på kjøkkenet og laget piroger. Piroger er typisk 
polsk mat.

Vi jobbet på kjøkkenet i fem timer sammen med elever fra 
Polen og Spania. Og i slutten var også våre to norske lærere med 
på å lage kjøttpiroger, grønnsakpiroger, ostepiroger og jordbær-
piroger.

Vi smakte på alle slag av piroger, og jeg likte best dessertpiroger 
med jordbær. De smakte fantastisk godt og smeltet på tungen 
som varmt, søtt jordbærsyltetøy.  

Det var veldig gøy å lære å lage piroger og å samarbeide med 
lærere og elever fra Polen og Spania. 

Warszawa Døveforening
Av Anne-Sofie Sennels

Torsdagen dro vi til Warszawas Døveforening. Vi møtte pre-
sidenten av foreningen, og hun hadde en kort fremføring om 
foreningens funksjon og mål. All kommunikasjon var på «inter-
nasjonalt tegnspråk», men det var vanskelig for oss å forstå fordi 
det var på et høyt språklig nivå. 

Man kunne se at lokalet til døveforeningen var trangt med 
antikkmøbler. Det var også en sterk lukt av sigaretter.

 Etterpå ble vi invitert til et sosialt møte med medlemmene 
som satt i etasjen under. Vi kom inn i et rom som var fullt av 
folk. Mange av de eldre var nysgjerrige på hvorfor vi var der. 
Vi kommuniserte med dem på en blanding av «internasjonalt 
tegnspråk» og kroppsspråk. Vi var litt overrasket over at det var 
nesten bare eldre. Vi stilte oss spørsmålet: «Hvor er ungdom-
mene?» 

Prosjektets fortsettelse
Dette var den andre turen som har vært arrangert innenfor 
prosjektet. Den første var til Groningen i Nederland, men 
dette var en planleggingstur bare for ansatte.  Høsten 2013 
skal ansatte fra alle landene møtes i Izmir i Tyrkia. I mars 2014 
samles elever og ansatte i Malaga i Spania, og det skal være  en 
siste samling bare for ansatte her i Stavanger i juni 2014.  Ellers 
fortsetter vi arbeidet med bloggen vår og vi her i Norge har fått 
ansvar for å lage layout for kokeboken.

Ta gjerne en titt på bloggen vår: http://tastyeurope.blogspot.no
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Sport
helge.herland@doveforbundet.no

Vi tre�er Sandnesgutten over en kopp ka�e i Stavanger Døve-
senter. Han brenner virkelig for gocart. Vi prøver så godt vi kan 
å skrive hva han sier, men tegnene kommer som en foss og det 
er vanskelig å avbryte ham. Han bare må bare forklare oss enda 
litt mer om hva gocart er for noe og hvorfor det nesten er blitt 
en besittelse for ham.

- Jeg kjørte min første konkurranse i #or i Tyskland. Selv om 
det var min debut kom jeg på 9. plass av 54 deltakere i Euro-
Deaf Championship.
- Hvordan kan en sprek fotballspiller som deg "nne på å satse 
på gocart?
- Jeg har alltid vært interessert i billøp, helt fra jeg som liten 
gutt satt foran TV-apparatet og så på konkurransene. Jeg har 
også vært en ivrig playstation-spiller. Da jeg tra� dansken Ian 
Andersen ble jeg ekstra tent. Han er vel verdens beste døve 
gocart-kjører og hevder seg helt i toppen blant hørende kjørere 
også. Jeg får en voldsom kick av å kjøre.

Marcus Apeland Lid er 23 år gammel. Vi har tru�et han på 
ulike møteplasser for døve gjennom oppveksten hans. Vi husker 
ham som en ivrig langrennsløper, uredd slalåmkjører, kompro-
missløs forsvarsspiller i fotball og som skuespiller sammen med 

de glade amatørene fra Stavangerområdet. Nå har han vokst oss 
over hodet, det kan ikke mangle mye på at han er to meter høy. 
Han jobber til daglig som tømrer og får nok ekstra muskler 
også av det. La oss si det slik: Jeg er glad for at vi er venner!

- Det har aldri vært organisert gocart-kjøring for døve i Norge, 
men i år har jeg opprettet Team Norway. Vi er 8 menn og 2 
kvinner og dermed kan vi stille lag i de internasjonale konkur-
ransene for døve. I juni deltar vi i Irland. 70 deltakere kommer 
fra syv land. 

- Betyr det at alle har egne gocart-biler?
- Nei, det er vanlig å leie biler på banene vi konkurrerer på. Jeg 
har selv nettopp kjøpt egen bil og trener hver helg på banen her 
i Stavanger.
- Hva koster en slik:
- Jeg kjøpte bruktbil til kr. 20.000. En ny bil vil nok koste mye 
mer. I tillegg har vi utgifter til utstyr, kjøredresser, dekk, ben-
sin, startavgift, reise- og oppholdsutgifter osv.
- Hvordan klarer en ung mann å betale alt dette.
- Jeg bor fortsatt hjemme hos mamma og pappa. De er mine 
beste støttespillere, uten dem hadde jeg ikke klart å "nansiere 
deltakelsen.

- Gocart er et godt tilbud til ungdom som ikke er interessert i fotball eller bowling, som er de to 
største idrettene for døve i dag. Vi kan nå fram til en ny, stor gruppe, som vil oppleve spenningen 
og gleden med motorsporten. Jeg blir full av adrenalin når jeg kjører gocart, det er en fantastisk 
opplevelse. Flere burde prøve, forteller en ivrig Marcus Apeland Lid. 

Til topps i gocart 
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Marcus håper han kan komme seg inn blant de ti beste døve 
gocartkjørerne i verden. Han forteller om Ian Andersen med 
stor begeistring. Danmark har ikke eget gocart-team, så Norge 
har søkt om å få dispensasjon slik at Andersen kan bli med på 
det norske laget. Det ser ut for å gå i orden. Marcus hopper av 
glede i stolen når han forteller det.

- Jeg vil leve ut interessen for hobbyen min nå mens jeg er singel 
og kan gjøre som jeg vil. Det haster ikke med å stifte familie.
- Du er ikke redd for at de greieste jentene "nner seg andre gut-
ter, mens du fyker rundt gocart-banene i Europa?
- Nei, det bekymrer meg ikke, smiler Marcus.

Så snakker han om hvor stort det var å komme på tredjeplass i 
Skandinavia Open i Århus i september i #or og derfor ble invi-
tert som en av tre døve kjørere til en enda større konkurranse i 
samme by.

- Det var en konkurranse som samlet alle de beste hørende 
gocart-kjørerne fra Danmark, Belgia, Nederland, Tyskland og 
Polen. Tenk at Formel 1 sin Mc Laren, Mercedes, sin testkjører 
Kevin Magnussen deltok, forteller Marcus og er nok litt sku�et 
over at vi ikke kjenner disse gutta!
- Vi var 26 kjørere og i de "re heatene "kk jeg plasseringene 17, 
10, 10 og 21. Det er bra av en nybegynner. Mest imponerende 
var det at Ian Andersen kom på 4. plass. 

Ildsjelen tegner opp for oss på et papir hvordan han mest ef-
fektivt kan angripe svingene på gocartbanene. Klarer han å 
gå riktig inn og ut av svingene kan han tjene to sekunder per 
runde, forstår vi. Det han forteller minner oss mest om hvordan 

Aksel Lund Svindal forklarer at han går gjennom portene i 
utfor og super-G. 

Vi lurer på om Marcus er den typen som står med rumpa høyt 
og graver i motorer hver ledige stund?

- Nei, der er jeg dårlig. Jeg kan lite om motorer og vil gjerne 
lære meg mer. Jeg får hjelp av andre på den biten – og er det 
problemer med min vanlige bil må jeg dra til verkstedet som 
andre.
Marcus forteller videre om internasjonale konkurranser i mange 
land. At det arbeides for å få i gang et VM for døve kjørere, et 
samarbeid mellom USA, Asia og Europa. Kanskje prøve-VM i 
England i 2014, og så o&sielt VM i 2015 eller 2016.

- Her hjemme vil vi ha døvemesterskap på Rudskogen i Moss 
lørdag 7. september. Det vil bli åpent både for de som satser 
seriøst på gocart og de som bare vil kjøre for moro skyld.

Marcus drømmer om at gocart-sporten for døve kan komme 
inn i organiserte former, at NDI kan overta ansvaret slik at han 
slipper mye av det administrative arbeidet – og ikke minst det å 
måtte legge ut fra egen lomme når noe skal betales for lagpå-
meldinger. Gjennom gocart kan både NDI og NDF få !ere 
medlemmer, tror han.

- Jeg begynte med gocart for å nye opplevelser og ny spenning 
gjennom motorsporten. Men konkurransene har gått over all 
forventning. Jeg mener jeg har mulighet til å bli blant de beste 
døve kjørerne i verden og det trigger meg, avslutter Marcus 
Apeland Lid.
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svært bra på scenen – fra den ene dans til 
den andre dans. Både solo- og pardans.

Anne-Line Kirste var en fabelaktig dan-
ser. Hun danset så rolig, men samtidig 
så intens. Hun eide hele scenen. Mer 
hissig var Ipek i sine danser. Raske og 
aggressive dansetrinn. Hun uttrykte både 
fortvilelse og oppgitthet. Ronny P. Jacob-
sen med høyhælte sko eide og omfavnet 
disse to damer, og gjorde scenen levende. 
Ronny pendlet mellom Anne-Line og 
Ipek og var som dag og natt.

De hadde også fremføring av solodans. 
Samtidig deltok det en hørende tubaist 
(det største messinginstrumentet i et 
korps) - og Beethoven som lot "ngrene 
leke på pianoet. Det ble visuelt vist 
frem at lyden var tilstedeværende. Når 
musikken stilnet, så ble alt annerledes på 
scenen. Slikt vekslet det mellom lyd og 
stillhet gjennom forestillingen.

Alle de tre utøverne imponerte meg. 
Anne-Line med sine elegante bevegelser, 
Ipek med sine aggressive dansetrinn og 
Ronny som pendlet mellom dag og natt. 
Det å vite at disse danserne er døve gjør 
meg stolt. Det går an.

Men samtidig er jeg også litt sku�et, og 
sitter igjen med et spørsmål om både 
regissør og koreograf har gjort sin jobb 
med å utnytte potensiale fullt ut hos 
Anne-Line, Ipek og Ronny. De fokuserte 
på dansetrinn, samspill og visuell dialog. 
Men det manglet noe som jeg ikke kan 
sette ord på. Kanskje var det utstrålin-
gen?  

I brosjyren står det at «opplevelsen av 
musikk og dans er subjektiv og oppleves 
ulikt for alle; alle vil ikke, og skal ikke 
oppleve kunst på samme måte». Men det 
er en ting som er sikkert – jeg vet ikke 
om jeg ville sitte igjen med en god ope-
raopplevelse hvis det ikke tilfeldigvis satt 
en taktiltolk bak meg. Jeg spurte pent om 
det var en mulighet for om hun kunne 
tolke, og hun gjorde det uten betaling. 
Hun satt bak meg og ga meg haptiske 
tegn på ryggen min i forbindelse med 
den musikalske delen av forestillingen. 
Jeg "kk høre musikken fra operasangere 
gjennom haptisk tolk. Respekt.

Dag og natt
– elegant og aggressiv! 

Av Maren Oriola

Det var enkelte øyeblikk der tårene pres-
set på, fordi det var første gang jeg ende-
lig "kk oppleve et samspill mellom lyd og 
stillhet. Dette samspillet var nydelig og 
jeg fanget mange øyeblikk der jeg endelig 
forstod hvor mye lyd og stillhet betyr i 
utgangspunkt.

Det var tragisk å se Beethoven, som 
måtte oppleve å miste hørselen midt i 
sin musikalske verden. Han gikk gjen-

nom både tø�e og følelsesmessige veier i 
sorgen over tapet. I dagens situasjon ville 
jeg ha sagt at det var på tide å akseptere 
at man er døv, men i denne forestillingen 
ble vi med i en annen tid og i en annen 
verden.

Beethoven var ensom. Han sørget. Han 
slet. Livet hans bestod av musikk. Det å 
høre dårlig var en stor byrde. Han hadde 
problemer. Utøverne formidlet alt dette 

Operahuset, fredag 7. juni kl.19.30, forestillingen «Beethovens 
testamente». I begynnelsen av forestillingen blir vi kastet rett 
inn i en musikalsk fremføring, og en kort stund etter kommer 
Ipek D. Mehlum på scenen på en lekende måte. Vi blir kastet 
inn i ulike danser presentert på hver sin måte. Beethoven blir 
spilt av Rita Lindanger og gjør en god jobb med å synliggjøre 
det hun vil. Spille piano for enhvers pris. Imponerende.

Foto: Trine + Kim, Designstudio
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TOLKETE FORESTILLINGER TORSDAG 11. JULI, LØRDAG 13.JULI 
OG TIRSDAG 16. JULI. KONTAKT DYREPARKEN PÅ 815 33 900 
ELLER BOOKING@DYREPARKEN.NO FOR BESTILLING AV PLASS.
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Hei alle lesere!

Nylig var det 17.mai-feiring med sol flere steder 
i Norge, og det var gledelig å se at SDUK deltok i 
folketoget sammen med den lokale foreningen og 
idrettsforeningen for døve i Stavanger, kanskje vi får se 
flere ungdomsklubber delta i neste års tog flere steder?
Samtidig er det også en ekstra feiring noen 
steder i landet, både i Bergen og Trondheim fyller 
ungdomsklubbene hele 50 år, og NDFU vil takke både 
unge og seniorene som alle har bidratt til å prege 
ungdomsklubbene på sine ulike vis, i så mange år!
 
Tiden nå er også preget av at det snart er sommerferie 
for både små og store, og i tillegg til at noen sitter 
og leser til tentamen eller eksamen så er det også 
planleggingstid for sommerens leire. Norsk sommerleir 
for barn og ungdom finner sted siste uken i juni på Ål, og 
påmeldingene har strømmet inn, ledere har meldt seg, 
programmet er klart og nå gjenstår det bare små detaljer 
før det er klart for enda en sommeruke med leir på Ål.
 
NDFU-styret var til stede under NDFs vel gjennomførte 
landsmøte første helgen i juni i Stavanger, og før 
landsmøtet hadde vi styremøte torsdag 30. mai, også i 
Stavanger. NDFU hadde stemmerett under landsmøtet, 
og vi brukte retten aktivt. Resten av styret deltok som 
observatører, og oppdaterte på Facebook-siden vår 
underveis samtidig med noen poster på Twitter. Det var 
flere ungdommer til stede på landsmøtet, noe vi gleder 
oss stort over! Frem til neste nummer ønsker NDFU alle 
en flott sommer med sol, grilling, venner og kanskje litt 
bading hvis det ikke er for kaldt.
 
Vennlig hilsen
NDFU-styret

NYTT FRA NDFU
 
DNUR-MØTE, ISLAND, 24.-28 APRIL

Fra NDFU-styret stilte Ingvild Larsen Skjong og 
Julie Ane Holst i tillegg til representanter fra andre 
ungdomsforbund i Norden. DNUR oppholdt seg 
sammen med DNR (Døves Nordiske Råd) i henholdsvis 
Hafnarfjörður og Reykjavík. Ønsker du å vite mer om 
DNUR-møtet, samt bilder, kan du lese om dette på www.
deafnet.no, hos NDFU-siden.
 
EUDY GENERALFORSAMLING, BERLIN, 23.-26 MAI 

Tor Fiksen og Aggie Handberg representerte NDFU 
under EUDY-generalforsamling som fant sted i Berlin 23. 
– 26. mai. Ønsker du å lese mer om generalforsamlingen 
med bilder, så er dette tilgjengelig på www.deafnet.no, 
hos NDFU-siden. 

NDFU STYREMØTE OG NDF LANDSMØTE, 

STAVANGER, 30. MAI – 2. JUNI  

Dagen før det ble duket for landsmøte for NDF 
hadde NDFU styremøte, torsdag 30. mai, i Stavanger. 
Dagen etter var styret klar for landsmøtet i Norges 
Døveforbund, som ble holdt på Sola ved Stavanger. 
Mange unge ansikter møtte opp, de fleste fra lokallag, 
og dette var en fryd å se for NDFU. NDFU stilte med to 
representanter fra styret med stemmerett (Ingvild Larsen 
Skjong og Gabrielle Kverneland). Resten av styret deltok 
som observatører. Det var et svært tett program, som 
inneholdt blant annet ulike lovforslag og handlingsplan. 
Dessuten var det festmiddag i vakre Byrkjedalstunet, en 
time utenfor Stavanger. Det var et minnerikt landsmøte, 
hvor vi tok farvel med forbundsleder Hanne Kvitvær. 
Vi takker for all samarbeid og bidrag de siste årene, og 
gratulerer det nye forbundsstyret. Vi ser fram til videre 
arbeid!
 

N
D

FU

Her er de yngste deltakerne på landsmøtet i Sola samlet, som dere ser var vi en ganske stor gruppe.
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NDFUs MANDATER OG RETNINGSLINJER

NDFU har i løpet av det siste året arbeidet med å 
utarbeide retningslinjer for NDFUs arbeid, og mandater 
(håndbøker) som skal benyttes i NDFUs undergrupper. 
Det vil si for eksempel leirkomiteen og vinterkomiteen 
som har ansvaret for å gjennomføre henholdsvis norsk 
sommerleir for barn og ungdoms og vinterlekene.
 
Retningslinjene skal definere NDFUs arbeid, og hva 
NDFU står for, samtidig som de også skal samsvare med 
Norges Døveforbunds lover. NDFU har ikke egen lov 
som en undergruppe av Norges Døveforbund. NDFU 
ønsker egne retningslinjer da det er et krav fra flere 
organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.
 
Mandatene er laget individuelt til hver undergruppe, 
og inneholder en veiledning på hva gruppens arbeid 
står for, og struktur for hvordan arbeidet kan legges opp 
videre. Formålet med mandatene er å gjøre arbeidet 
lettere for våre flinke frivillige og styremedlemmer som 
sitter i underkomiteene.
 
Både retningslinjene og mandatene skal legges 
fram under NDFUs valgmøte i oktober 2013, hvor 
medlemmene får anledning til å komme med innspill og 
kommentarer om eventuelle forandringer før endelig 
godkjenning.
 
Trondheim Døves Ungdomsklubb:

Det har vært rolig hos TDUK etter årsmøtet, med 
flere nye ansikter i styret. TDUK har holdt åpent hver 
onsdag, og disse kveldene har bestått av quizkvelder, 
turneringer og foredrag (om tur til Polen/Tyskland). 
TDUK ble opprettet i 1963, og i år er det 50 år siden. I 
forbindelse med dette ble det arrangert 50 års jubileum 
onsdag 5. juni i Klostergata 60. Det ble servert middag, 
kaker, aktiviteter og historieutveksling. Framover vil 
det bli en endring i ungdomsklubbens åpningstider, fra 
onsdag til hver mandag kl. 18 - 22, og dette vil skje fra 
høsten av.

Stavanger Døves Ungdomsklubb

SDUK har hatt en spennende start på året med et 
mål om at 50 prosent av årets arrangementer skal 
være noe nytt og siden da har det blitt gjennomført 
keramikkurs og tivoli-tur. SDUK hadde engasjerte 
ungdommer med i Folketoget 17. mai sammen med 
NDF og SDIF. Ungdomsklubben har blant annet kommet 
med flotte informasjonsvideoer på tegnspråk, slik at 
informasjon om aktiviteter når ut til flere ungdommer, 
og planlegger å fortsette med det. I tillegg har klubben 
nå fått et eget tegn for «SDUK» som brukes aktivt, tegnet 
minner om tegnet for «idé» eller «kultur». Ønsker du å 
se en video av tegnet slik det brukes av SDUK og deres 
medlemmer, så kan du finne en video på www.sduk.no.
 

Norges 
Døveforbund Ungdom
Grensen 9
0159 Oslo
E-Post:
kontakt@ndfu.no

Leder:
Ingvild Skjong Larsen

Ungdomsklubben PAFF

Ungdomsklubben PAFF har i det siste arrangert ulike 
arrangementer som bordtennis- og FIFA13 turnering, 
lagkonkurransekveld og sosialkvelder. I juni arrangerte 
klubben en tur til Tusenfryd, sammen med ungdommer 
fra SDUK, og det var en veldig flott dag. I det siste har 
PAFF vært fokusert på å finne nytt sted for klubben, 
ettersom lokalet i Oslo Døveforening blir utilgjengelig 
fra sommeren av. Sted er funnet, et sted som styret mener 
passer veldig godt for ungdommer, følg gjerne med 
på PAFF på Facebook for øvrig informasjon (https://
www.facebook.com/groups/Oslo.Paff/ eller søk på 
”Ungdomsklubben PAFF”). PAFF har en spennende tid i 
møte. 

Bergen Døves Ungdomsklubb:

Det nye BDUK-styret har vært i full gang hele våren. BDUK 
har hatt flere arrangementer, som dataparty, akvarietur 
og tivoli-tur i tillegg til sosialkvelder, som  blant annet 
YouTube-kveld. BDUK har også vært ute på havrafting i 
Øygarden. Det store arrangementet før sommerferien blir 
22. juni hvor det er duket for feiring av 50-årsjubileum 
med stor fest i Bergen Døvesenter. Klubben har også 
gledelig blitt tildelt økonomisk støtte fra Hordaland 
Fylkeskommune for ulike aktiviteter for døv ungdom, og i 
tillegg samarbeider BDUK i dag med Hunstad skole med 
fokus på tilbud for deltids- og kurselever.
 
Alle ungdomsklubbene, sammen med NDFU-styret, 
ønsker dere en riktig god sommer!
 

TERMINLISTE
 (med forbehold om endringer) 

Leirlederkurs, Ål, 21. - 23. juni

Norsk sommerleir for barn og juniorer på Ål, 24. - 29. juni 

Nordisk barneleir, Sverige, 7. - 13. juli 
- For barn mellom 7-12 år, du har ennå muligheten til 
å melde deg på.http://www.deafnet.no/no/nyheter/
artikler/nordisk-barneleir 

WFDYS styremøte, 9. - 12. juli, Italia
 
WFDYS juniorleir, Italia, 12.-20. juli 
- Norge sender med tre deltakere og en leder. 

EUDY barneleir, Nederland, 15.-22. juli 
- Ingen norske barn er med her.
 
NDFU-styremøte, august/september
 
NDFU-seminar og valgmøte, oktober, Oslo
 
Døves Kulturdager, 18. - 20.oktober, Trondheim, 
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