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Forsiden: 

Eli Raanes prosjektleder for utstillingen om døvblinde på Norsk Døve-
museum i samtale med Mr. Døvehistorie, #orbjørn Johan Sander, foran 
bilde av Ragnhild Kaata, en foregangskvinne for verdens døvblinde.
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I bladet har vi denne gang mye sto$ om skolene 
for døve og hørselshemmede. Dette var tema for 
Fagdagen i Trondheim som vi omtaler. Marte 
Eidsand Kjørven, som er mamma til hørselshem-
mede Vilma på 2 år, har skrevet sine klare tanker 
om språkvalg. Vi har fanget opp litt av debatten i 
Dagbladet som omtalte fremtidens døveskoler som 
et gufs fra fortiden. Vi gjengir NDFs prinsipput-
talelse for den nye skolemodellen for døve 
og hørselshemmede barn.

Skoler og undervisning for døve og hør-
selshemmede har bestandig vært viktig 
for NDF. Det går en rød tråd fra forbun-
dets første landsmøte i 1920 og fram til i 
dag der opplæringen og kvaliteten i sko-
lene har blitt diskutert og resolusjoner 
og forslag sendt til Kunnskapsdeparte-
mentet. Voksne døve er spesielt opptatt 
av dette, for hver enkelt har sine egne 
erfaringer med skole og oppvekst. Mange døve har 
opplevd en skole der mye av kreftene er brukt til 
å forstå hva læreren sier – eller en ensom oppvekst 
som integrert elev – mobbing og en følelse av å 
være utenfor fellesskapet. Så har vi selvsagt de 
motsatte historiene om døve som har hatt en lyk-
kelig skoletid, det er erfaringene fra disse elevene 
og hva foreldrene vil. NDF vil bygge videre på i 
arbeidet med å få til en skole for døve og hørsels-
hemmede som kan møtes dagens og fremtidens 
krav. Vi må unngå å gjenta fortidens feil.   

Den nye regjeringen følger opp det de snakket 
varmt for da de var i mindretall på Stortinget, og 
tapte avstemmingen om døveskolenes fremtid, når 
de i sin politiske plattform skriver at de vil gjen-
innføre skolene for døve og hørselshemmede. Det 
åpner for fortsatt statlig "nansiering av skoletilbu-
det for døve og hørselshemmede elever, slik at en 
slipper å være avhengig av den enkelte kommunes 
kompetanse og økonomi når skolevalget skal tas 
av foreldrene.
  

En ny skole for døve  
og hørselshemmede

Bjørn A. Kristiansen
Generalsekretær

NDF ønsker reell valgfrihet for foreldrene i valg av 
skole.  Ingen snakker om tidligere døveskoler, men 
nye skoler tilpasset dagens samfunn med bærekraf-
tige fagmiljøer i skolene for døve og hørselshemme-
de. Det skal selvsagt stilles de samme forventinger 
til elevene på disse skolene som på alle andre skoler. 
En av %ere mulige modeller er såkalt tvillingskole, 
der hørende elever utgjør en del – og døve og hør-

selshemmede elever utgjør den andre delen 
av skolen. Barn fra andre kommuner i dis-
triktet kan søke seg til skolen, derfor er en 
statlig "nansiering av den delen av skolen så 
viktig. Undervisningen i praktiske fag kan 
fungere godt på tvers av hørsel – ikke hør-
sel, men i teoretiske fag må undervisningen 
skje fullt og helt på elevenes premisser og 
da kan gruppene vanskelig blandes.

Hvis vi bodde i Danmark ville det vært 
forholdsvis enkelt å lage en lik skolemo-

dell for hele landet. Men vi må forholde oss til 
et langstrakt land med krevende reiseavstander. 
Vi vet, og forstår at ikke alle foreldre vil %ytte til 
steder hvor det er større skolemiljøer for døve og 
hørselshemmede. Derfor må det utformes gode 
integrerte tilbud til barn i distriktene. Den beste 
løsningen behøver ikke bli det godes "ende. Barna 
som går integrert skal ha rett til å bruke de ressur-
sene som "nnes på de større skolene, både i form av 
veiledning i bostedsskolen og ved korttidsopphold 
på skolene.

NDF har skole og foreldrearbeid som en prioritert 
oppgave og arbeider for: 

Norge har råd til å gi døve og hørselshemmede 
barn det beste skoletilbudet. Det er en investering i 
fremtiden.
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Fagdagen er blitt populær
Professor Gary Morgan var hovedforeleser på Fagdagen, som 
nå er blitt en tradisjon på kulturdagene. Fredag 18. oktober 
klokken ni begynte han sin forelesning som dreide seg om sam-
menhengen mellom språk, kognitiv utvikling og språkets rolle i 
barns ferdigheter. Tittelen på forelesningen var «Deafness, lan-
guage and theory of mind: research and practice». Nesten 200 
interesserte var på plass i Olavshallens gode am" da professoren 

Døves Kulturdager, Trondheim
Trondheim Døveforening gjennomførte de 46. Døves Kulturdager på en utmerket måte. Det 
er store forventninger knyttet til de tradisjonelle kulturdagene og mye dugnadsarbeid må gjøres 
på forhånd. Da er det kjekt å kunne gi ros til dyktige trøndere. Vi tra$ bare fornøyde folk i det 
som kalles døvehistoriens hjemby. 

Olavshallens Lille Sal var et 
perfekt lokale for kulturdagene, 
publikum koste seg.

Professor Gary Morgan ble tolket både til norsk tegnspråk og skrivetolket 
slik at alle døve og hørselshemmede hadde muligheten for å følge med på 
forelesningen. 

fra City University i London delte sine kunnskaper med norske 
lærere og andre interesserte. I sin forelesning sa han blant annet:
- Det er avgjørende av kommunikasjonen med barnet kommer 
i gang så tidlig som mulig. Foreldre til døve og hørselshem-
mede barn må slutte å tenke på valg av språk, det er ikke snakk 
om enten eller – eller til at vi kan vente med å ta avgjørelsen 
om språk. Vi må starte med tegnspråk straks hørselstapet er 
konstatert og det kan vi med dagens screening av babyer gjøre 
svært tidlig. Det er en myte at tegnspråk vil ødelegge for den 
talespråklige utviklingen.

- For å sikre full deltakelse i samfunnet må barna lære de sosiale 
reglene, de må utvikle sosial kognisjon, altså evnen til å tenke 
og dra slutninger. Dette trenger barna allerede når de skal forstå 
lek og alt som skjer i løpet av dagen.
- Uten et sikkert felles språk får barna problemer med den 
sosiale deltakelsen. For å delta i grupper er det avgjørende at vi 
forstår andre mennesker.
- Mange undersøkelser viser at døve barn av døve foreldre skå-
rer likt kunnskapsmessig i forhold til hørende barn av hørende 
foreldre, mens døve barn av hørende foreldre skårer vesentlig 
lavere. Det forteller noe om hvor viktig felles språk er.
- Døve og hørselshemmede skal gjennom språk og lek lære å 
oppfatte ironi, løgn, spøk, følelser, empati osv.

helge.herland@doveforbundet.no
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Flerspråklige barn
Den anerkjente engelske foreleseren ble etterfulgt av et inn-
slag der den dyktige læreren Charlotte Agerup, på elegant vis, 
ledet en samtale med "re hørselshemmede ungdommer på 
scenen. En av ungdommene beskrev seg selv som helt døv med 
tegnspråk som primærspråk – mens de tre andre i sin hverdag 
veksler mellom tegnspråk og talespråk ut i fra situasjonen. Noe 
av det som ble sagt var:
- Samtaler med bare en kan gå greit på talespråk.
- Så snart det blir en gruppesamtale faller vi utenfor.
- Bestevenninnen min fortalte ofte hva de andre snakket om, 
hvis hun var borte ble det et problem.
- Tegnspråk gir økt trygghet i mange situasjoner.
- Uten tegnspråk ville jeg vært ensom.
- Ofte følte jeg at mye gikk over hodet på meg, men jeg våget 
ikke å spørre om igjen om hva folk sa.
- Viktig med gruppetilhørighet. Godt å slippe mobbing.
- Alle tror at tegnspråk vil være viktig for dem i fremtiden og 
tror både på jobbmuligheter og kjærester med årene.
De "re elevene hadde forskjellig bakgrunn. En har alltid gått 
på døveskole, de andre har gått inkludert i bostedsskolen, men 
hatt korttidsopphold på A.C. Møller – en skole de også har hatt 
kontakt med gjennom &ernundervisning. De to yngste jentene 
på 15 år er nå heltidselever ved Møller.

sistnevnte gruppen var ikke så veldig synlig under Fagdagen. 
Hun understreket hva professor Morgan hadde sagt tidligere 
på dagen om felles språk som en nøkkel til felles deltakelse. Så 
strødde hun om seg med tips om hvordan inkludering av hør-
selshemmede elever kan gjøres på beste måten. Vi noterte blant 
annet på blokken:
- Det er %ott om eleven bruker tegnspråktolk i klassen da har 
hun vist at hun aksepterer sitt hørselstap.
- Tegnspråktolk gjør tegnspråk spennende for de andre elevene i 
klassen og den hørselshemmede eleven møtes med større forstå-
else og interesse.
- En kombinasjon av tolk og assistentlærer er den beste løsningen.
- Tegnspråktolken er hele klassen sin tolk.
- Alle elevene i klassen får lære tegnspråk.
- Alle elevene på skolen får kunnskaper om tegnspråk og hør-
selshemning.
- Hver uke er to timer avsatt til at noen hørende elever deltar i 
undervisningen sammen med de hørselshemmede elevene, altså 
den motsatte inkluderingen. Det er kø av elever som vil være 
med, derfor må det lages lister og elevene gleder seg lang tid i 
forveien.
- Det er også populært blant elevene å få låne gamle høreappara-
ter, de bærer gjerne apparatene på seg på skolefritidsordningen.

Tove Glomset mener også at en ukes opphold på en skole for 
hørselshemmede ikke er noen optimal løsning fordi elev-
ene bruker noen dager på å "nne roen på skolen. Det blir så 
oppjaget med bare en uke. Det er stor spenning og forventning 
hos eleven og så er det snart hjem igjen. Hun tror det ville være 
en bedre løsning med for eksempel en måneds opphold høst og 
vår.

Oppsummering
Rektor ved A.C. Møller skole Odd Morten Mjøen hadde æren 
av å oppsummere Fagdagen. Han ble så begeistret for Glom-
set sin utlegning om hvordan Spjelkavik skole arbeider med å 
inkludere de hørselshemmede barna at han nesten begynte å tro 
på at inkludering av barna er den beste løsningen. Men det ville 
ikke Glomset være med på, den beste løsningen for døve og 
hørselshemmede barn er å gå på en skole med større tegnspråk-
miljø, men så gjelder det ofte om å gjøre den nest beste løsnin-
gen så god som mulig, repliserte hun.
Vi lar oss imponere over hørende som foreleser på tegnspråk 
og som må «tåle» å bli oversatt til talespråk, altså får det en sier 
gjenfortalt av en tolk. Det kan ikke være lett, men Mjøen klarte 
det med glans. Han er med på å alminneliggjøre tegnspråk som 
språk, heve statusen på det og vise andre at det er mulig. Enga-
sjert og humørfylt konkluderte han de forskjellige forelesnin-
gene, samtidig som han gav god informasjon om det tilbudet 
hans egen skole gir.
- Jeg liker ikke de som sier at døveskolene skal være sikkerhetsnett 
for elever som faller igjennom i andre skoler. Vi skal være en god 
skole som følger de normale læreplanene, samtidig som vi legger 
til rette for et stimulerende tegnspråkmiljø, sa han.
Han fremholdt også at på Møller blir alle elevene sett. Kommer 
det en ny elev så får vedkommende stor oppmerksomhet av alle, 
men selvsagt: Det går en grense med hvor få antall elever det er 
mulig å skape gode læringsmiljøet for. Hvor går denne grensen, 
spurte han. Svaret får han kanskje av den nye kunnskapsministe-
ren som har satt skolene for døve og hørselshemmede på saks-

Døves Kulturdager i Trondheim

De flotte ungdommene er fra venstre: Johanne Dybdahl, Beate Solem, 
Malin Zielenski og Ingrid Bakk Aaker.

«Å stå støtt på to bein»
gjør allmennlærer Tove Glomset fra Spjelkavik skole. Over-
skriften var tittelen på hennes forelesning. Hun øste av sine 
erfaringer gjennom 19 år som lærer i grunnskolen. Glomset 
er selv hørselshemmet. Hun har norsk som førstespråk og 
tegnspråk som andre språk og gikk inkludert i skolen fram til 
9. klasse. Da nektet hun lenger å være inkludert og forlangte 
å få være heltidselev ved tidligere Vikhov skole for tunghørte. 
Selv om lærerne der ikke brukte tegnspråk, brukte elevene det 
oss i mellom og det var en stor lettelse, sa hun. Det samme var 
skolegangen på Briskeby, selv om tegnspråk også der var fy-fy, 
betød skolegang i Oslo kontakt med det voksne tegnspråkmil-
jøet i Oslo Døveforening.
Glomset fortalte vekselvis fra egne erfaringer som inkludert elev 
og som lærer for inkluderte elever ved skolen i Ålesund, som i 
mange år har vært en forsterket skole for døve og hørselshem-
mede elever. Mange i salen kjente seg nok godt igjen i hennes 
virkelighets beskrivning. Hennes forelesning burde være pen-
sum for alle foreldre og rådgivere til hørselshemmede barn. Den 
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Kort åpning
På 7. rad, plass 21 tra$ vi Torbjørn 
#omassen fra Vestfold. Han sa dette 
om åpningssekvensen:
- Det begynte "nt med poesi. Jeg 
kjente igjen alt det Georg Bjerkli 
fortalte om – og slik poesi er lett å 
oppfatte. Ordføreren og Tore Solem 
holdt "ne taler og så var det fantastisk 
dans av Tonje Utsi. Mr. Bean "kk 
latteren fram, men så var det plutselig 
slutt. Jeg ønsket mer kultur og mer å 
se på under åpningsseremonien.

Døvblinde i sentrum
Sceneprogrammet fortsatt med en ny vri i forhold til det som er 
tradisjon ved kulturdagene. En skoletime var avsatt til informa-
sjon om døvblindes situasjon og utstillingen på Norsk Døvemu-
seum som ble åpnet i Rødbygget samme dag. Det var hils-
ningstaler både av Norges Døveforbund, Norges Døveforbunds 
Ungdom, Landsforbundet for kombinert hørselshemmede og 
døvblinde og Foreningen Norges Døvblinde. Det ble også vist 
en informasjons"lm om døvblinde. At gruppen døvblinde løftes 
fram i døvemiljøet er viktig, spørsmålet er om åpningen av 
kulturdagene er rette sted for dette? Vi tok turen bak til rad 14 
og plassene 8 og 9, der tra$ vi Harald Aas og Hilding Skåle fra 
Nord-Trøndelag. Her er hva de mente om den saken:
- Det er "nt at innslag om døvemuseet og døvblinde trekkes 
inn i kulturdagene, de har ikke vært med tidligere, sier Harald 

listen igjen. Programleder Cathrine Stensrud kunne runde av en 
ny, "n Fagdag.
 

Rektor ved A.C. Møller skole Odd Morten Mjøen kan 
være et språklig forbilde for flere som jobber med døve. 
Det er en selvfølge for ham å bruke norsk tegnspråk i 
en forelesning på Døves Kulturdager, og takk for det!   

Kulturdagenes åpning
Arrangørene hadde valgt å gi de nesten 500 deltakerne på 
kulturdagene fri fredag kveld. Mange har reist langt, mange 
vil prate med gamle og nye venner – derfor forstår vi godt at 
Trondheim Døveforening valgte en myk start på arrangemen-
tet.
Lørdag var det full fart. Georg Bjerkli eide Lille Scene i Olavs-
hallen de første minuttene. Han ønsket alle velkommen med 
sin særegne tegnspråkpoesi og tegnet et vakkert bilde av Trond-
heim, byen som står så sterkt i døvehistorisk sammenheng. Der 
startet den første døveskolen i 1825, NDF ble stiftet i 1918 og i 
dag har byen et av verdens "neste døvemuseer i Rødbygget.
Leder av døveforeningen Tore Solem kunne spent og stolt ønske 
velkommen på vegne av arrangørene. Så overtok grasiøse Tonje 
Utsi scenen med vakker dans. Hun ble etterfulgt av byens ord-
fører Rita Ottervik som skrøt både av Trondheim som en unik 
by - og av døveforeningens store betydning for byens døve og 
hørselshemmede innbyggere. 

Døves Kulturdager i Trondheim

Tonje Utsi danset seg inn i hjertene til 
publikum under åpningen av årets kultur-
dager.   

Foreningsleder Tore Solem 
ønsker velkommen til de 46. 
Døves Kulturdager.

Deretter overtok Mister Bean som programleder. Espen 
Rosvold er ekte trønder, men også svært ekte når han parodier 
den kjente engelske komikeren. Han kunne kjapt konstatere 
at de som hadde hatt tegnet ved åpningen hadde tegnet fortere 
enn tidsplanen. Derfor ble det en ganske drøy pause før pro-
grammet fortsatte. Men hva gjør det når det var 24 utstillere 
på plass i nabobygningen, Royal Garden hotell. Der var NAV 
på plass med informasjon om tolketjenesten, bildetelefonfor-
handlere, skoler og stiftelser for døve, NRK informerte om sine 
tegnspråklige tilbud osv. - og frøs man på beina kunne man 
kjøpe hjemmestrikkete ullsokker.

24 Utstillere var på plass ved kulturdagene.

Elisabeth Frantsen Holte betjente standen til NDF med et smil. Her 
viser hun fram de nye t-skjortene til NDF. I bakgrunnen ser vi Thomas 
Hansen ved Norges Idrettsforbund sin stand.  

Torbjørn Thomassen synes 
åpningen av kulturdagene 
var for kort.
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– som har nok av erfaringer fra mange tidligere kulturdager.
- Men det ble for mange taler, supplerer Hilding Skåle som 
deltar på sine første kulturdager. 
- Heldigvis var Mr. Bean på scenen, han gjorde at det ikke ble 
for tungt – men vi likte godt "lmen som ble presentert, er de to 
enige om.

Teater og show
Klokken var blitt 14 før de tre ungdommene "kk oppfylt ønske 
om teater på scenen. Da innledet teatergruppen fra Conrad 
Svendsen Senter forestillingene med et utdrag fra det klassiske 
dramaet «Hamlet» av Shakespeare. Med vakre kostymer og stor 
spilleglede er de det beste eksempelet på at Døves Kulturdager 
er for alle. Kulturdagene er et høydepunkt for teatergruppen 
som har det "ne navnet «Panorama».

Døves Kulturdager i Trondheim

Døvblinde hadde en sentral plass i åpningen av kulturdagene. Her hilser 
leder av NDFU Ingvild Larsen Skjong, med NDFs nestleder Finn Arild 
Thordarson bak til venstre, mens representanter fra døvblindorganisasjo-
nene og deres tolker venter på taletid.

Hilding Skåle og 
Harald Aas syntes det 
ble for mange taler.

Foredrag om Møller
I en døvehistorisk by er det naturlig med et døvehistorisk fore-
drag. Da var fortellingen om Andreas Christian Møller på sin 
plass. Han var trønder og startet landets første døveskole i 1825. 
Skal det holdes historiske foredrag så er selvsagt #orbjørn 
Johan Sander den rette mannen. Han hadde en overraskelse på 
lur da han innledet med å si:

- Tidligere har vi trodd at Møller var 5 år da han mistet hørse-
len. Nå har jeg sikre kilder på at han ble døv allerede 2 år gam-
mel – og språklig er det stor forskjell på de to aldrene. 
Sander hevdet at Møller er den viktigste personen i norsk døve-
historie fordi han la grunnlaget for den utviklingen som startet 
i 1825 og som har fortsatt å utvikle seg fram til i dag. Mange, 
spesielt eldre lot seg begeistre over foredraget, men hva mente 
ungdommene på rad 20 og plassene 7-8-9, altså #omas Johan-
nessen, Tonje Merete Utsi og Tom Inge Ovesen?
- Vi har vært elever ved A.C. Møller skole i 10 år og kjenner 
hans historie godt. Men Sander har et %ott tegnspråk og bren-
ner for døves historie. Likevel mener vi denne typen sto$ passer 
best til foredrag i foreninger og på skoler og ikke på kulturdage-
ne. Vi ønsker oss mer teater, dans og kunst.

Tone Merete Utsi, Tom Ingen Ovesen og Thomas Johannessen.

De dyktige skuespillerne i Panorama: Roald Christoffersen, Berit Kraus, 
Morten Hansen, Lill Karin Mjærum, Khalid Ahmad, Arne Hauglund, 
Lizzie Axelsen, Nina Kaworek Torpengen, Arild Solem og instruktørene 
Eva Øverås Singh og Åge Boman Homleid.

«Kjærlighet mellom hørende og døv» av gruppen #e Power of 
#ree var de neste på scenen. Nei, de kommer hverken fra Eng-
land eller andre utland, de er ekte trøndere: Heidi Seem Aasbø, 
Nina Hegdahl Solem og Johan Haakon Holm Fillingsnes. 
Engelsk navn på gruppen er noe nytt på kulturdagene, mens te-
maet knyttet til kjærlighet mellom døve og hørende er gammelt 
og tidløst. Poeng til ungdommene for at de går på scenen med 
en selvlaget forestilling, vi håper det inspirerer andre ungdom-
mer til å gjøre det samme.
Teater Eureka var de neste i programmet. Eureka? Nei, det 
er ikke engelsk, det er gresk og betyr «Jeg fant». Gruppen ble 
stiftet for ti år siden og har gledet kulturdagspublikummet 
med %ere "ne forestillinger. Eureka har engasjert den erfarne 
teaterregissøren Egil Johansen og det så vi igjen i gode resultater 
i forestillingen «Den strenge læreren og skolekjøkkenet». Det 
var godt scenespråk, god utnytting av scenerommet og "n %yt 
i forestillingen der manuset bygger på fakta fra boka «Venner 
for livet – fortellinger og fakta om døveskolen i Norge frem til 
1960». Takk til skuespillerne Karl Olav Kristiansen, Lasse Lan-
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geland, Magnus Hagen, #omas Johannessen og Lasse Sundal.
Det ble tid til Dag Bøe sin glimrende kort"lm i kriminal 
sjangeren, der han viser at han behersker alle faser av "lmhånd-
verket.
Som rosinen i pølsen ble dagens scenefremførelser avsluttet med 
engelskmannen John Smith sitt show. Mange mener at han er 
verdens beste døve standup-artist. Han hadde publikum i sin 
hule hånd i en time og femten minutter, der han drev gjøn med 
døve, hørende og ikke minst de «stakkars» tegnspråktolkene. 
Folk "kk trimmet lattermusklene. Det var den beste oppvar-
ming før kveldens stilige festmiddag.   

Her er beviset på at John Smith angrep Espen Bean Rosvold etter forestil-
lingen. Fotografen måtte gå imellom og det hele løste seg da begge ble 
invitert med på festmiddagen. 

Fantastisk med gudstjeneste på tegnspråk i mektige Nidarosdomen.

Og alt det andre…
Vi satt lenket fast i Olavshallen hele lørdag og fulgte det som 
skjedde der. Derfor ble vi snytt for mye annet som skjedde på 
kulturdagene, for eksempel musikkvideoer på tegnspråk eller 
Rockheims presentasjon av musikk for døve. Heller ikke "kk 
vi med oss sumobryting eller gladiatorkampene, sjonglering, 
simultansjakk, ungdomsfestene både fredag- og lørdag kveld og 
mye annet. Men gudstjenesten søndag i majestetiske Nidaros-
domen og utstillingen på Norsk Døvemuseum rakk vi. 
Vi vet det kreves mye forarbeid og mange kompromisser for å 
lage en gudstjeneste som skal fremføres både på tegnspråk og 
på talespråk, der man veksler mellom hva som er hovedspråket. 
Men Døves menighet i Trondheim løste oppgaven på utmerket 
vis. Dyktige prester, vakker tegnspråkpoesi, tydelig tekstlesning 
og utrolig dyktige tolker. Ja, det må vi si: All tolking under Fag-
dagen og kulturdagene holdt et gledelig høyt nivå. Selv om %ere 
av de anerkjente trøndertolkene satt rolig på tilskuerplass denne 
gangen, har en ny generasjon tolker ført arven videre. Kanskje 
Trondheim også er landets tegnspråktolkehovedstad?

Døvblindes historier
- Utstillingen Døvblindes historier forteller om hverdagen til 
mennesker som har et kombinert sansetap, i fortid og nåtid. I 
samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag har museet samlet 
informasjon og historier knyttet til døvblinde i Norge, og ut-
stillingen presenterer noe av dette sto$et, forteller prosjektleder 
Eli Raanes. 
På vår rundtur i Norsk Døvemuseum, som holder til i Rødbyg-
get, "nner vi gjenstander, modeller, foto, intervju og fakta sto$, 
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samt dramatiseringer basert på historiske hendelser. Utstil-
lingen viser også %ere originale "lmklipp, blant annet de eldste 
kjente "lmopptakene som viser døvblindes måter å kommuni-
sere på. Det betyr at døvblindes historier nå er inkludert med 
døves historier på museet og slik bør det jo være.

- Den historiske framstillingen av døvblindes situasjon viser et 
klart tidsskille i tiden før og etter at døvblinde personer dan-
net egne foreninger på 1950-tallet. Utvikling av egne tilbud 
og tjenester for døvblinde har ført til store endringer for den 
enkelte. Fra fortellinger om isolasjon og ensomhet på begynnel-
sen av 1900-tallet, ser vi dagens situasjon med økt mulighet for 
deltakelse og medbestemmelse, informerer Raanes. 
Utstillingen er tilrettelagt for alle.  Den er tilgjengelig via 
berøring, syn og hørsel. Informasjon formidles på norsk og 
norsk tegnspråk. Skrift, bilder og "lmer er laget med god tek-
nisk presentasjon, og kontraster og skriftstørrelser er tilpasset 
svaksynte. Modeller og gjenstander er beskrevet i ferdigtrykte 
punktskriftversjoner. Filmene har egne versjoner med synstol-
king der innholdet beskrives, og noe av dette vil etter hvert også 
"nnes på engelsk. 
- Gjenoppdagelsen av en "lm fra 1957 ble starten på prosjektet 
«Døvblindes historier». En "lmrull oppbevart i Døvekirken i 
Trondheim viste seg å inneholde opptak fra den amerikanske 
døvblinde Helen Kellers besøk i Norge i 1957. Opptaket viser 

Det er laget og samlet en rekke filmer om døvblindes situasjon.

Prosjektleder Eli Raanes er glad for at døvblindes historier nå er inkludert 
i Norsk Døvemuseum. Hun sitter med noen bjørkekvister som er buntet 
sammen, en arbeidoppgave som er dokumentert vanlig for noen døvblinde 
tidlig på 1900-talet for å skape ekstra brensel.

En gruppe som ivrig følger med på en informasjonsfilm om døvblinde i 
museets kinotek – Rom X.

Keller i møte med norske døvblinde, som var samlet i anled-
ning besøket. Før prosjektets oppstart var dette det eldste kjente 
"lmmaterialet som viser døvblindes kommunikasjon. I løpet 
av prosjektet har vi også fått tilgang til "lmklipp fra den første 
samlingen som ble arrangert for døvblinde i 1956. Vi har nå 
"lmdokumentasjon både fra det første og det andre sommer-
stevnet for døvblinde i Norge. Internasjonalt sett er dette en 
unik tidlig dokumentasjon av varierte kommunikasjonsmetoder 
i bruk blant døvblinde, sier prosjektlederen.

Museene i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Statped 
Midt og Foreningen Norges Døvblinde har samarbeidet om 
prosjektet «Døvblindes historier». Prosjektet har mottatt støtte 
fra Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Extrastiftelsen.  

Avslutning
Innholdsrike kulturdager. Et program med litt av hvert for 
mange. Utrolig at noe som ble innført i NDF i 1967 kan leve 
videre i beste velgående. 
Neste år er Bergen Døvesenter vertskap for kulturdagene og de 
har allerede fått 60 påmeldinger. Det forteller mye om statusen 
Døves Kulturdager har for alle de som setter pris på den gode 
tegnspråkpraten, for størst av alt denne kulturhelgen i Trond-
heim var at vi kunne «bade i tegnspråk» hvor enn vi gikk. 

Påmelding til
Døves kulturdager 2014 er klar

www.kulturdager.bgds.no
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Selvfølelse og selvtillit er begreper vi blander til daglig. 
I psykologien beskriver imidlertid begrepene to ganske 
forskjellige ting. På bloggen «Litt lykkelig hver dag» fant 
jeg en god beskrivelse:

«Selvtillit får jeg når jeg er orientert mot omverdenen og 
hva jeg tror den verdsetter og forventer - og når jeg innfrir 
disse «kravene». Derfor får selvtilliten min en boost når 
jeg klarer og gjør masse, og når menneskene rundt meg 
gir meg positive tilbakemeldinger…. Selvfølelsen blir 
bedre når jeg jobber for å akseptere meg selv, slik jeg er. 
Det er en grunnleggende følelse av at jeg er bra nok, som 
det mennesket jeg er.»

Den kjente barnepsykologen Jesper Juul er opptatt av at 
foreldre bør fokusere på å gi barnet god selvfølelse, ikke 
bare god selvtillitt. Man bør derfor være forsiktig med å 
gi for mye ros. Det viktigste for barnas utvikling er ifølge 
Juul at de får en trygghet på at de er verdt noe i kraft av 
den de er, og ikke i kraft av hva de presterer. 

Jeg tror dette budskapet er spesielt viktig å være oppmerk-
som på for foreldre med hørselshemmede barn. For hvilke 
ferdigheter verdsetter vi hos hørselshemmede? Historisk 
har den medisinske og pedagogiske oppfølgingen fokusert 
på hvor godt barna fungerer som hørende, eller mer 
presist, hvor godt de snakker og hvor godt de fungerer 
generelt i talespråklig kommunikasjon. En gjenganger 
i argumentasjonen er at de hørselshemmede barna må 
forberedes på «den virkelige verden» - og denne verdenen 
er blant hørende på hørendes premisser. 

Det er klart det er viktig å sette barna i stand til, på best 
måte med utgangspunkt i barnets forutsetnininger, å 
kunne fungere i kommunikasjon med hørende. Ferdig-
heter i talespråklig kommunikasjon gjør det enklere å 
fungere i en hørende verden. Men det gjelder å "nne 
balansegangen her. Spørsmålet er når taletrening og fokus 
på at barnet i størst mulig grad skal fungere som om det 
var hørende, fører til at barnet opplever disse ferdighetene 
som avgjørende for hva det er verdt som menneske. Det 
kan umulig være hyggelig for et barn som hører dårlig å 
føle at omverdenen krever, forventer og verdsetter at det 
skal høre best mulig. Hørsel er ikke en ferdighet som kan 
trenes opp i noe særlig grad – det er i praksis umulig å 
leve opp til disse kravene og forventningene. Ferdigheter 
i å skjule at man ikke hører hva som blir sagt, er det deri-
mot mulig å trene opp – og hørselshemmede blir visstnok 
mestere i nettopp dette. Smile når de andre smiler, u$e 
seg når de andre gjør det – eller rett og slett prate så mye 
selv at ingen andre kommer til.

Så hvordan unngår vi at barnet opplever at hvor mye det 
klarer å høre er målet for hvor vellykket og verdifullt det 
er? Det "nnes sikkert %ere måter å forholde seg til dette 
som forelder, men jeg tenker at den aller enkleste og 
tryggeste veien å gå er gjennom tegnspråk. Kommunika-
sjon er helt grunnleggende for alle mennesker – og for 
de %este er det en selvfølge. Man sier ikke til en hørende 
5-åring at hun er «%ink til å snakke». Det tar vi som den 
største selvfølge, og dermed de"nerer heller ikke barnet 
seg selv ut fra språklige egenskaper. Dette gjelder selv om 
det i realiteten er ganske store forskjeller i hvor godt språk 
5-åringer har. Vi vil at datteren vår skal lære et språk 
hun har full tilgang til – et språk hun ikke trenger noen 
spesiell «trening» for å beherske. Da tror jeg også det er 
enklere å unngå at hun føler at hvorvidt hun lykkes med 
talespråktreningen er avgjørende og de"nerende for henne 
som menneske. Noen selvfølge er dette likevel ikke. 

Det hjelper ikke med et godt tegnspråklig fundament 
dersom barnet opplever at omgivelsene likevel måler det 
etter kommunikasjonsferdigheter via hørsel og tale – 
hvis det føler at tegnspråk er et mindreverdig språk, et 
hjelpemiddel som er nødvendig på grunn av funksjons-
hemming. Da er det stadig fare for at kommunikasjon 
ved hørsel og tale blir målestokker på vellykkethet. Skal 
vi unngå det må det faktisk gjøres noe med holdninger og 
bevissthet i samfunnet. Så her kommer en bønn til alle 
«der ute»:

Ikke ros det hørselshemmede barnet for talespråket 
med mindre du ville gjort det samme til et hørende 
barn. Talespråket er ofte disse barnas svake side – det er 
forvirrende og ødeleggende når fokus hele tiden ligger 
her. Gi heller barnet ros for andre ferdigheter det har. 
Snakk positivt om tegnspråk og om barnets tegnspråk-
lige ferdigheter. Tro på at tegnspråk er et språk – et fullt 
og rikt språk. Selv innen min aller nærmeste familie har 
jeg fått kommentarer av typen «man mister vel noen 
nyanser, men..». NEI, man mister faktisk ikke en eneste 
nyanse. Tegnspråk er ikke en B-løsning. Det er ikke noe 
vår datter skal lære fordi vi er usikre på hvor god hun 
blir til å tale. Det er noe hun skal lære fordi vi er sikre på 
at hun vil ha glede av det – helt uavhengig av hvor %ink 
eller ikke %ink hun blir til å tale. «Flink» til å høre vet vi 
at hun aldri blir. Hun er ikke verdt noe mindre enn oss 
andre for det. Utfordringen blir å få henne til å forstå det 
– med hele seg – på en slik måte at hun tror på det resten 
av livet. Bare da får hun et godt selvbilde – en grunnleg-
gende følelse av at hun er bra nok som hun er.    

Tegnspråk er ikke en B-løsning
Av Marte Eidsand Kjørven

Spaltist
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Før noen får tid til diskutere med seg 
selv, regjeringen og andre hva den nye 
regjeringens formulering vil bety i praksis 
går Hørselshemmedes Landsforbunds 
(HLF) generalsekretær Anders Hegre 
tungt ut i Dagbladet 16. oktober. Under 
overskriften: «Frykter gufs fra fortiden» 
gjengir avisen sitater fra Hegre som setter 
sinnene i kok på Facebook. Til avisen sier 
han blant annet gjeninnføring av statlige 
grunnskoler for hørselshemmede vil være 
et stort og alvorlig tilbakeskritt: «Det å 
sende hørselshemmede barn tilbake til 
det lukkede rom og internatskoler er ikke 
veien å gå.»

I samme artikkel får NDFs generalsekre-
tær gitt denne replikken: «Vi ønsker oss 
ikke nødvendigvis tilbake til de statlige 
døveskolene vi kjenner fra tidligere, der 
barna blant annet bodde på internat. For 
oss er nøkkelen tilstrekkelig store hørsels- 
og språkfaglige miljøer der barna kan 
utfolde seg også på tegnspråk.»

På Facebook eksploderer diskusjonen, 
hele 161 innlegg tar tak i utspillet fra 
Hegre i Dagbladet, nesten alle fordøm-
mer hans holdning til hørselshemmede 
barn. Kjernen i debattinnleggene er at 
barna og foreldrene skal ha valgfrihet: 
Barn skal kunne velge å gå inkludert 
i hjemmeskolen eller på en skole med 
større tegnspråkmiljø. Barn og foreldre 
skal kunne velge om de vil ha undervis-
ning på den enspråklige modellen norsk 
eller den tospråklige modellen tegnspråk 
og norsk.

De %este som deltar i debatten på Face-
book forteller at de er rasende, trist og 
forundret over HLF – og at de oppfatter 
generalsekretæren som arrogant, uvi-

tende og at uttalelsene i Dagbladet er en 
skivebom. Noen påpeker også det faktum 
at HLF selv driver sin private skole, 
Briskeby, for hørselshemmet ungdom. 
Hvorfor skal hørselshemmede barn 
nektes denne muligheten, når ungdom i 
regi av HLF gis muligheten, spør noen. 
Mange foreldre tar del i debatten og de 
sparer ikke på kruttet.

HLFs generalsekretær blir presset til å gi 
et svar på Facebook, uten at han egentlig 
svarer på annet enn at han gjentar seg 
selv ved bl.a. å skrive: «Gjeninnføring av 
statlige grunnskoler for hørselshemmede 
barn er et stort og alvorlig tilbakeskritt. 
All annen tenkning i samfunnet handler 
om inkludering og tilrettelegging, ikke 
segregering. Det å sende hørselshem-
mede barn tilbake til de lukkede rom og 
internatskoler er ikke veien å gå.»

NDF har en annen tilnærming til regje-
ringens utspill og forbundets Foreldre- 
og oppvekstutvalg sier blant annet i en 
uttalelse:

«Den nye regjeringens utspill om 
gjeninnføring av statlig grunnskoler for 
hørselshemmede har skapt debatt, også 

Aina Therese 
Fossum er opp-
vekstkonsulent i 
NDF og opptatt 
av at hørsels-
hemmede barn 
skal en ha reell 
valgmulighet til 
å velge å gå på en 
skole med større 
tegnspråkmiljø 
eller inkludert i 
bostedsskolen.

Fortsatt statlig ansvar for skolene?
helge.herland@doveforbundet.no

«Regjeringen vil gjeninnføre statlige 
grunnskoler for hørselshemmede»

Slik står det i den nye regjeringens politiske 
plattform. Som de %este kjenner til vedtok 
den gamle regjeringen at de statlige døve-
skolene i Oslo, Holmestrand og Bergen skal 
nedlegges fra skoleåret 2014/2015.

blant mange foreldre til døve og hørsels-
hemmede barn. NDF støtter regjeringens 
forslag og synes det er positivt med dis-
kusjoner og meningsutvekslinger rundt 
løftene i den nye regjeringsplattformen. 

Når det er sagt vet vi jo ennå lite om hva 
regjeringen tenker dette tilbudet vil inne-
bære. At staten tar ansvar for grunnsko-
letilbudet for døve og hørselshemmede 
representerer for mange en styrking av 
forutsigbar inkludering, språkmiljø og 
fagkompetanse og dette ønsker vi selvføl-
gelig velkommen.

Siden NDF jobber for å sikre et fullver-
dig opplæringstilbud for alle døve og 
hørselshemmede barn, mener vi at regje-
ringens innspill også vil styrke skoletil-
budene til de som ikke nødvendigvis har 
opplæringen sin i og på tegnspråk.  For at 
alle skal kunne få det opplæringstilbudet 
de har krav på og trenger, er det behov 
for mangfold og valgmuligheter, både for 
våre foreldre og barn. Det kan bare skje 
ved at staten går inn og tar ansvar. 
 
NDF vil jobbe grundig med dette frem-
over, og for oss er det viktig å få innspill 
fra foreldrene og medlemmene våre som 
vi vi vil ta med oss i den videre jobbin-
gen.  Det som er sikkert er at vi må se 
fremover, og spesielt komme i dialog med 
foreldre til små barn og med myndig-
hetene. Vi ser tydelig i vårt utvalg, og 
i samtaler med andre foreldre, at det er 
en helt annen holdning, kunnskap og 
interesse for %erspråklighet og tegnspråk 
enn det vi har sett tidligere. Da det er 
disse foreldrenes barn som er fremtiden, 
målgruppen og mulige brukere av et slikt 
tilbud, er det veldig viktig at det er disse 
som får lov til å uttale seg.»
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Norges Døveforbund stø�er 

regjeringens punkt i sin poli�ske 

pla�orm om å gjeninnføre stat-

lig grunnskoler for hørselshem-

mede. Målet må være at døve 

og hørselshemmede elever får et 

fullverdig opplæringsløp.

Utspillet fra regjeringen er i tråd 

med St meld 35, «Mål og mei-

ning» (2007-2008), der Staten 

tar ansvar for å besky�e og 

videreutvikle norsk tegnspråk og 

dets kulturarv. Utspillet er også i 

tråd med intensjonene bak blant 

annet St meld 18. «Læring og fel-

lesskap» (2010-2011) og �l NOU 

2012:1 «Til barnas beste» samt 

FN konvensjonen for personer 

med nedsa� funksjonsevne. 

* Norges Døveforbund (NDF) ser 

at regjeringens innspill vil styrke 

skole�lbudet også �l de som 

 nødvendigvis ikke har opplæring i 

og på norsk tegnspråk. For at alle 

døve og hørselshemmede elever 

skal få opplærings�lbudet de har 

krav på, er det behov for mang-

fold og valgmuligheter, både for 

foreldre og barn. At staten tar 

ansvar for grunnskole�lbudet �l 

døve og hørselshemmede repre-

senterer for mange en styrking av 

forutsigbar inkludering, språk-

miljø og fagkompetanse. Det kan 

bare skje ved at Staten går inn og 

tar ansvaret

* NDF mener at statlig grunnskoler 

må bygge på andre verdier og 

prinsipper og annen organise-

ring enn det som det offentlige 

hi"l har stå# for. S�kkordene er 

likeverdig �lbud, valgfrihet og 

avbyråkra�sering.

* NDF mener statlig grunnsko-

ler må være åpne på hvem de 

definerer som sine målgrupper. 

Det er   mange som iden�fiserer 

seg som døve, men er medisinsk 

tunghørte og andre igjen som er 

medisinsk døve men ikke i iden-

�tet. I språkperspek�v som blant 

annet St meld 35 angir, så er bruk 

av tegnspråk uavhengig av hør-

selsstatus. Statlig grunnskoler må 

også være arena for tunghørte 

som baserer seg på lyd. Disse 

skolene må være tydelige på si# 

ansvar og oppgave med å være 

arenaer,  også utenom skole�d, 

for at de unge kan utvikle sine 

iden�teter på god og sunn måte.

* NDF mener at med statlig sko-

lemodell vil avstanden mellom 

bruker og tjenester bli kortere, og 

at kvaliteten på �lbudet vil være 

uavhengig av hvor i landet barna 

bor.

Målet med den tospråklige grunn-

skolen for hørselshemmede:

Likeverdig �lbud

*  Statlig grunnskoler gir et bredere 

�lbud enn de kommunale skole-

ne. Undervisningen er lik, men to-

språklighetsskolen er også arena 

for språklig (tale og tegnspråk), 

- og sosialt fellesskap.

*  Statlig grunnskoler skal gjenspeile 

de samme krav �l elevene og 

lærere som på skoler for hørende 

elever.

*  Statlig grunnskoler plasseres i �l-

knytning �l hørende grunnskoler 

(eks. tvillingskolemodellen).

*  Del�ds�lbud og andre skoler 

i regionene som for eksempel 

har integrerte elever skal kunne 

Regjeringspla!orm om «Gjeninnføring av 

statlige grunnskoler for hørselshemmede»

Ekstraordinært forbundsstyremøte i Oslo 1. november 2013 

Nytt fra 
Norges Døveforbund
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trekke på kompetanseressursene 

�l skolene for hørselshemmede.  

*  Statlig grunnskoler skal være et 

�lbud for alle grupper hørsels-

hemmede grunnskole  elever. 

Avbyråkra�sering

* Statlig grunnskoler har god 

kompetanse innen pedagogikk, 

hørsel, hørselstekniske hjelpemid-

ler og tegnspråk. Det utarbeides 

retningslinjer for hva som er god 

kompetanse. 

* Avstanden mellom bruker og tje-

nester blir kortere. Foreldrene får 

kompetent rådgivning fra skolene 

for hørselshemmede uten å må#e 

gå gjennom mange ledd hos det 

offentlige systemet for å få vurde-

ring av hva slags skole�lbud som 

passer for barna. Det vil redusere 

byråkra� og spare ressurser, og 

vik�gste av alt er at det vil ta kor-

tere �d før barna får et relevant 

�lbud. 

* Tidlig, - og rik�g innsats for døve 

og hørselshemmede barn er av-

gjørende forutsetninger for at de 

kan få et likeverdig grunnskole�l-

bud.

Valgfrihet

* Foreldrenes valg av skole�lbud 

skjer gjennom kompetent råd-

givning fra Skolene for hørsels-

hemmede som gir foreldrene 

balansert rådgivning av hva som 

er hensiktsmessig barnehage-  

og skole�lbud for barnet.

* Døve og hørselshemmede barn 

skal møtes som individer, ikke 

bare som barn med nedsa# hør-

sel. Statlig grunnskoler ser på hele 

barnet i forhold �l rådgivning og 

valg av skole�lbud.  

* Det er foreldrene og barna suve-

rent som avgjør hva som er rik�g 

skole�lbud. 

Oppsummert

Formålet med statlig grunnskoler 

for hørselshemmede baseres på 

følgende forutsetninger:

* Når døve og hørselshemmede 

elever går ut av grunnskolen har 

de faglig,   og sosialt kompetanse-

nivå på lik linje med andre elever.

* Tilbudet skal være �lgjengelig for 

alle grupper døve og hørselshem-

mede.

* Tilbudet skal ikke gå på bekost-

ning av kommunale skole�lbud, 

men være et �llegg.

* Ikke felles løsning for alle.

* Selvrådere#. Foreldrene og barna 

velger det skole�lbudet som pas-

ser best.

* Det må defineres tydelige krav 

�l kompetanse innen rådgivning, 

pedagogikk, hørsel og norsk tegn-

språk. Forskning og kunnskapsinn-

hen�ng må bli en del av arbeidet 

med gjeninnføring av statlig 

grunnskoler.

* Statlig grunnskoler må også fange 

opp barnehage�lbudet for å sikre 

at barna har aldersadekvat språk 

når de begynner på grunnskolen.

Norge er et langstrakt land med 

ulike demografiske og geografiske 

forutsetninger for å gi døve og hør-

selshemmede fullverdig grunnsko-

leutdannelse på lik linje med andre 

hørende grunnskoleelever.

Ulike �ltak må beny�es for å gi 

et mest mulig likt �lbud �l døve 

og hørselshemmede elever i hele 

landet.

Kunnskapsdepartementet må ned-

se�e en arbeidsgruppe, der blant 

annet NDF er med, for å utrede 

behov, organisering og oppbygging 

av statlig grunnskoler for døve og 

hørselshemmede.

Nytt fra Norges Døveforbund

Bildet av forbundsstyret ble ta� 1. november 2013, bak fra venstre: Bjørn A. Kris�ansen, Rune Anda, Bjørn Stensvoll, Sonja Myhre Holten, 

Finn Arild Thordarson, Tove Glomset og Thomas Blix. Foran fra venstre: Nina Hauge, Hedvig Sinnes og Torunn Bakkestuen.



14 7/2013Døves Tidsskrift

Kommentar 
fra redaktør:
René avsluttet sitt engasjement 
i NDF. I løpet av et år ble han 
imponerende dyktig i tegnspråk, 
det kan du selv se på nettsidene, 
deafnet.no – der han presenterer 
en "lm han har laget.  Han har 
nå åpnet eget advokatkontor i 
Holmestrand og vi ønsker ham 
lykke til. Det var en stor glede 
å ha han som kollega. Han vil 
fortsette med å svare på spørsmål 
i Døves Tidsskrift.

Medlemmer av NDF som ønsker 
å bruke René sine advokattjenes-
ter betaler kr. 199 for førstegangs-
konsultasjon inntil én gang per 
år. Deretter er timesatsen  
kr 1 500 eks mva.

Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Det er helt gratis. 
Vi vil plukke ut de mest aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen 
«spør advokaten». Vi kan ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller 
besvart. Vi tar forbehold om at spørsmålet kan bli forenklet eller endret. 
Dersom du ønsker å være anonym ber vi deg skrive det i e-posten. Dersom 
spørsmålet inneholder sensitive opplysninger ber vi deg sende vanlig post til 
Stub-Christiansen Advokatfirma AS, Havnegaten 7, 3080 Holmestrand. René Stub-Christiansen

Advokat MNA

ALTERNATIV TIL 
 TEKSTTELEFON

Teksttelefon er på vei ut av markedet. 
Hvilke alternativer har NAV til meg som 
døv?
Ole.

Advokaten svarer:

Hvis du har krav på tolkehjelp i dag-
liglivet så kan du søke om stønad til 
dekning av bildetelefon, SMS og e-post. 
Du kan også få stønad til nødvendig 
programvare til egen telefon eller data-
maskin slik at du kan koble deg opp til 
bildetelefontjeneste.

Det finnes en egen stønadsordning 
etter folketrygdloven § 10-5 som er 
rettet mot arbeidslivet, enten du søker 
jobb eller trenger bildetelefon i jobben. 
Denne regelen kommer i tillegg til 
det jeg har nevnt innledningsvis. Men 
for de som har tolk på arbeidsplassen 
(TPA) så må man velge mellom TPA 
eller stønad til bildetelefon på jobb.

Selv om du i jobbsammenheng må vel-
ge mellom TPA og bildetelefon så kan 
du likevel søke om programvare for 
oppkobling til bildetelefon-tjenesten på 
egen telefon eller datamaskin.

DOKUMENTASJON 
GRUNNSTØNAD

NAV har sendt ut krav om at jeg må 
dokumentere at jeg har og bruker tekst-
telefon. De krever at jeg legger ved tre 
siste telefon fakturaer i tillegg til kvittering 
for batterier til høreapparat. Hvis ikke så 
stanser stønadene. Kan NAV kreve doku-
mentasjon på dette?

Ellen

Advokaten svarer:

Ja, det kan de. Hovedregelen er at 
ekstrautgifter skal dokumenteres med 
kvitteringer eller liknende. I noen tilfel-
ler vil dette være vanskelig og da kan 
NAV fravike hovedregelen. I så fall er 
det viktig å forklare for NAV hva som 
gjør det vanskelig å dokumentere på 
vanlig måte slik at de kan ta hensyn.

DISKRIMINERINGSVERN

Jeg vet at arbeidsgiver ikke har lov til å 
diskriminere f.eks. døve/ hørsels-hemme-
de. Det er nå nedbemanning på jobben 
og jeg blir sagt opp selv om det er andre 
som har mindre ansiennitet enn meg. De 
begrunner dette med at den avdelingen 
jeg jobber i blir nedlagt og at de ikke 
lenger kan tilby alternative stillinger eller 
omplassering for meg som er hørselshem-
met. Er det lov?

Harald.

Advokaten svarer:

Det blir umulig å besvare spørsmålet 
helt sikkert uten at jeg har sett doku-
mentene og vurdert saken konkret. Jeg 
vil derfor svare på generelt grunnlag.

Diskrimineringforbudet du sikter til 
følger av diskriminerings- og tilgjenge-
lighetsloven § 4. Forskjellsbehandling 
kan likevel tillates dersom det oppfyller 
et saklig formål og at forskjellsbehand-
lingen ikke blir uforholdsmessig inngri-
pende for den det gjelder. Arbeidsgiver 
har, som du er inne på, en plikt til å 
vurdere alternativer til oppsigelse, 
f.eks. omplassering eller tilrettelegging 
før de sier deg opp. Jeg vet ikke hvilke 
jobb du har men jeg stusser litt over 
at arbeidsgiveren din ikke kan finne al-

ternativer til oppsigelse fordi hvis man 
tilrettelegger så er det svært få jobber 
en døv ikke kan ta. Det kan jo tenkes 
at alle avdelinger legges ned bortsett 
den avdelingen hvor hørsel kreves. 
Jeg vil anta at det i så fall må være et 
sjeldent unntak eller at bedriften er 
så liten at omplasseringsmulighetene 
av den grunn begrenset.  Jeg synes du 
bør få en advokat til å se på saken.

Spør advokaten
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- Vanligvis sendes våre programmer 
klokken 17, men nå har vi forhandlet 
med NRK slik at vi får sendetid tirsdager 
kl. 23.15 på NRK1. Det er 7 program-
mer, med sendestart i november. Hvert 
program er på 20 minutter, forteller 
tegnkoret på tre.

Døves Media har produsert programmer 
for NRK siden 1989, og bidratt til et 
tegnspråklig mangfold på kanalen, men 
har aldri tidligere produsert dramaserie 
for voksne, noe som er et ambisiøst pro-
sjekt. Aldri tidligere har det i Norge blitt 
produsert en tegnspråklig dramaserie for 
voksne der produsenter, manusforfatter 
og regissør selv er døve. Også roller som 
produksjons-designer, produksjonsleder, 
make-up og kostyme er besatt av døve. 

- Derfor er dette en historisk begivenhet 
i Norge.
- Hva handler serien om?
- Familien Bakke og Oppedal Strand 
blir plutselig nødt til å forholde seg til 
hverandre på grunn av en ulykke ingen 
forstår hvorfor skjedde. Hvordan skal 
de klare å kommunisere når fasader 
slår sprekker og familiene ikke snakker 
samme språk? 
I serien møter vi den hørende familien 
Bakke og den døve familien Oppedal 
Strand, forteller de tre produsentene, som 
mener at denne serien må alle se.

I rollene møter vi de "re døve skuespil-
lerne Ipek D. Mehlum, Lars Otterstedt, 
Oscar Frantzen Holte og Fernando 
Agudo. 
De "re hørende skuespillerne er Harald 
Rosenstrøm, Hauk Heyerdahl. Anne Ryg 
og Mai Lohre Køhn.

MMI. Målet er å "nne ut hva seerne 
vet om Døves Media, hva de synes om 
Døves Medias programmer og hva slags 
programmer de ønsker seg mer av i frem-
tiden. Det blir også undersøkt hvilken 
medieplattform (internett, TV, DVD) 
seerne foretrekker. Undersøkelsen skal 
gjennomføres på internett i november.
 
Vi håper så mange som mulig vil svare 
på undersøkelsen. Alle kan delta, også 
hørende. NDFs medlemmer får tilgang 
til undersøkelsen via e-post, og den vil 
være tilgjengelig på Døves Medias hjem-
meside og Facebook-side. Hvis du ikke 
har internett hjemme, kan du ta kontakt 
med døveforeningen og få mulighet til å 
svare på undersøkelsen der.

Historisk dramaserie på NRK
helge.herland@doveforbundet.no

De tre produsentene tegner 
i hendene på hverandre når 
de skal fortelle om sin nye 
produksjon på NRK. For 
første gang skal Døves Media 
sende en dramaserie, som de 
har kalt Møkkaka#e. Michel 
Laubacher, Con Mehlum og 
Anja H. Tolsrød er stolte av 
sin nye produksjon.

Barneprogrammer
Døves Media forteller også at alle de ti 
epiosdene i «Undringstårnet» er sendt på 
NRK-Super. Men de som ikke har sett 
programmene eller som har lyst å se de 
om igjen kan gå inn på tv.nrksuper.no/
serie/undringstaarnet
En eventuell oppfølging av «Undrings-
tårnet» er under vurdering. Døves Media 
ønsker i den anledning tips fra publikum 
om hvilke temaer de ønsker skal tas opp i 
programmet – dette kan sendes til anja@
dovesmedia.no

Hva vet du om Døves Media?  
Hva synes du om  
programmene? 
Døves Media skal snart gjennomføre 
en spørreundersøkelse i samarbeid med 
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Siden sist har det skjedd mye; NDFU har vært representert 

ved Norsk Målungdoms nordiske språkkonferanse, arrangert 

ungdomsseminar for ungdomsklubbene med valg av nytt 

NDFU-styre for årene 2013-2014 og vært til stede under Døves 

Kulturdager i Trondheim med stand.

Starten med et nytt NDFU-styre er alltid spennende, og styret har 

allerede startet med sitt arbeide. Ungdomskonsulenten har også 

kommet på plass på sitt kontor i Oslo og hun har fått god oversikt 

over arbeidet sitt.

Det er gledelig å se utviklingen gå fremover på flere områder, og ungdomsklubbene 

imponerer stadig med sitt pågangsmot. Noe de viste flere ganger under 

ungdomsseminaret der de utfordret NDFU-styret på flere

felter, og kom med nye tanker og innspill som styret nå kan ta med seg videre. Det 

er flott å se utviklingen fra år til år! Pågangsmot og engasjement er ting som man må 

ta vare på og videreformidle til nye personer, og det var noe vi også kunne se under 

Døves Kulturdager. Mange unge deltok aktivt rundt og under selve arrangementet. 

Døves Kulturdager startet i 1967 som «Unge Døves Kulturdager» fram til ordet «unge» 

forsvant i 1972, men det betyr ikke at ungdommen forsvinner fra arrangementet 

- tvert om! Selv om det fremdeles er et overtall av personer over 30 (NDFUs 

aldersgruppe 0-30 år) er det likevel unge aktive som får overført erfaringer og 

tradisjoner som kan bringes videre - noe som er et flott syn!

NDFU skal ha sitt første styremøte 22.-24.november, hvor vi også kombinerer 

deltakelse på NDFs arbeidslivsseminar som i år har fokus på overgangen fra 

videregående skole til høyere utdanning/arbeidsliv. Under

styremøtet kommer vi til å fordele roller til alle i styret, ansvarsområder, oppnevne 

personer til å sitte i undergrupper og bli kjent med hverandre. Alt i alt, de kommende 

ukene blir veldig spennende og aktive for NDFU-styret med mange oppgaver.

Nå er det også en tid hvor mange skal gå gjennom perioder med heldagsprøver, 

tentamener og eksamen. Lykke til dere alle!

Vennlig hilsen, 

Ingvild Larsen Skjong

NDFU-leder

Kjære godtfolk!

UNGDOMSKONFERANSE «SPRÅKLIG MANGFOLD I NORDEN», 4.-6. 
OKTOBER, OSLO
Norsk Målungdom arrangerte nordisk språkkonferanse helgen 4.-6.oktober på 

Lysebu i Oslo. Ingvild Larsen Skjong og Aggie Handberg representerte NDFU på 

konferansen.

 Temaet for konferansen var det nordiske språkmangfoldet. Kulturminister Hadia 

Tajik åpnet konferansen før det var tid for første forelesning om det nordiske 

språkfellesskapet hvor blant annet viktigheten av å kunne kommunisere på tvers av 

landegrenser, og at det i dag ser ut til at ungdom i mindre grad enn tidligere klarer å 

kommunisere med andre nordiske ungdommer på sitt eget språk, noe som igjen kan 

påvirke muligheter for utdannelse og jobb i andre nordiske land enn sitt eget land. Er 

dette tilfelle også for tegnspråk? 

Etterpå var det språkdebatt om språklovene i Norden av ulike representanter fra 

både språkrådet i Norge og Sverige og en fra Sametinget. Her ble tegnspråk nevnt 

noen ganger, da det ikke er innfelt i Mållova, men kan finnes i Opplæringsloven(fra 

og med L97), og Stortingsmelding 35 hvor tegnspråk også nevnes. I Sverige har 

tegnspråk offisiell status, og det står i særstilling som et minoritetsspråk utenom 

NYTT FRA NDFU
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de fem nasjonale minoritetsspråkene. Fredagen ble 

avrundet med en forelesning om nynorskens historie, 

utvikling og motstandskulturen gjennom tidene. Lørdag 

gjennomgikk vi først språksituasjonen på Færøyene, 

blant annet hvordan historien og språket har hatt en 

stor innvirkning på dannelsen av en egen færøysk 

identitet. Denne språkbevisstheten er også sterk blant 

unge færøyboere, noe som blant annet skyldes en 

oppblomstring av moderne musikk sunget på færøysk. 

Etter en kort pause var temaet «Danske dialekter – i 

fare?» hvor det ble gjennomgått ulike arbeidsoppgaver 

det danske Sprognævnet har, hvordan uttalereglene er 

i dansk, og hvordan nyord dannes. Flere undersøkelser 

som har blitt gjennomført, hvorav en har vist at dansker 

flest har negative assosiasjoner til alle dialekter som ikke 

er den høy-københavnske. I undersøkelser knyttet til 

bevisste språkholdninger mente majoriteten at danske 

dialekter må ivaretas og at man ikke ønsket at alle skulle 

høres like ut. 

Resten av lørdagens program dreide seg om romani-

språket og samisk, med andre ord et variert program 

med ulike språkemner. 

Søndagen var mer i tråd for NDFUs representanter 

da Språkrådets direktør, Arnfinn Muruvik Vonen, 

foreleste om fremtiden for nordiske tegnspråk. Først 

gjennomgikk han hva som ofte kalles for «tegnspråk» 

men som ikke er det, f.eks. tegn som støtte, visuell 

kommunikasjon mellom ikke-tegnende mennesker 

basert på kroppsspråk og tegn som pedagogisk eller 

spesialpedagogisk verktøy. Vonen gikk videre inn på 

hvordan tegnspråkene skiller seg fra talespråkene med 

tanke på modalitet og lingvistiske særtrekk. Han pratet 

om de ulike nordiske tegnspråkenes politiske status, 

hvorvidt de kan klassifiseres som egne tegnspråk eller 

Aktive ungdommer under årets ungdomsseminar i regi av NDFU. Fra venstre og øverst: Caisanne Rikke Dreier 

Lund, Marie Emilie Holst, Maiken Andrea Sudmann, Beate Hegdahl Solem, Erlend Lønning, Caroline Sofia Wroldsen, 

Hanna Cederström og Sondre Uteng Olsen. Midten fra venstre: Erlend Skår, Ingvild Larsen Skjong, Håkon Bollestad, 

Guro Rugseth, Stian A. Giltvedt, Petter Noddeland og Kristian Rugseth. Nederst fra venstre: Ingrid Grønning By, Astri 

Frafjord, Ingrid Mai Eie, Johanna Asprusten, Lubna Mehdi, Julie Ane Holst og Jonas Vestengen.

om de er svenske eller danske dialekter. På slutten av 

forelesningen gikk han kort igjennom ulike utfordringer 

for tegnspråkene, blant annet nedleggelse av døveskoler 

i hele Norden. Han prøvde også å synliggjøre fordelene 

ved å la døve/hørselshemmede barn (med og uten CI) 

være tospråklige i stedet for ettspråklige. 

Selv om tegnspråket ikke var hovedemnet på 

konferansen, så var det likevel en fin konferanse hvor man 

fikk mer innblikk i andre språks situasjon og endringer fra 

fortiden til nåtiden. Hvilke utfordringer de ulike språkene 

har da noen kan knyttes til tegnspråkets utfordringer og 

spørsmål om hva slags status tegnspråk skal ha. 

UNGDOMSSEMINAR OG VALGMØTE 11.-13 

OKTOBER, OSLO

I regi av NDFU ble årets ungdomsseminar holdt i Oslo 11. 

til 13. oktober. Temaet for seminaret var Innovasjon, som 

betyr å skape noe nytt. Deltakerne lærte om innovasjon 

og entreprenørskap generelt. Det sentrale spørsmålet 

under seminaret var hvordan ungdomsklubber kunne 

komme med flere nye ideer som eksempel tilby nye 

aktiviteter som ikke fantes før.

Foreleserne Petter Noddeland og Hanna Cederström 

holdt interessante foredrag om hvordan vi kan bli bedre 

med vår kreativitet. Vi hadde også mange spennende 

workshop hvor vi kreativiteten vår ble utfordret. På 

slutten av dagen merket vi at vi hadde blitt enda mer 

kreative enn før seminaret!

Deltakerne har ikke bare lært om generell innovasjon og 

kreativ tenking, men også om døve innenfor innovasjon 

og hvordan døve har bidratt fra det perspektivet til 

verden. Temaet Deaf gain ble også gjennomgått. Dette 

begrepet vil si å ha fordel av å være døv og hvordan det 

bidrar til utvikling i samfunnet.



18 7/2013Døves Tidsskrift

Om kvelden ble det underholdning som PAFF hadde 
ansvar for. Trondheim døve ungdom klubben ble kåret til 
årets beste ungdomsklubb! Vi gratulerer mye! Dette vil si 
at TDUK vil få ansvar for neste års ungdomsseminar.

Søndag var det tid for valgmøte hvor det ble etablert et 
nytt styre i NDFU. Det nye styret fra 2013-2014 består nå 
av:
- Leder: Ingvild Larsen Skjong, Oslo/Ålesund
- Guro Rugseth, Oslo
- Caisanne Rikke Dreier Lund, Oslo
- Sondre Uteng Olsen, Oslo
- Martin Berhovde, Bergen
- Julie Ane Holst, Stavanger
- Ingrid Grønning By, Trondheim

Konklusjonen av ungdomsseminaret var veldig bra 
og lærerikt! Neste ungdomsseminar vil bli holdt i 
Trondheim rundt samme tid (oktober). Håper flere 
ungdommer vil delta!

NDFU UNDER DØVES KULTURDAGER 18.-20 

OKTOBER, TRONDHEIM

NDFU hadde stand under årets Døves Kulturdager, 
representert av Ingvild Larsen Skjong, Julie Ane Holst, 
Sondre Uteng Olsen og Gabrielle Kverneland sammen 

med ungdomskonsulenten Ellen Østrem. I år hadde vi en 
lilla duk på standbordet vårt som gjorde at vi var lette 
å se på vei inn til både Olavshallen og Royal Garden-
hotellet. Det var flott å hilse på både nye og gamle 
kjente, unge og eldre, som var interessert i NDFU, hva vi 
arbeider med og kom med gode innspill. NDFU-leder 
Ingvild Larsen Skjong og ungdomskonsulenten deltok 
under fagdagen (fredag) der temaet var «Hvilke veier 
fører til Rom?», og vi fikk gleden av å være med andre 
som holdt stand disse dagene – og ikke minst under 
den flotte festmiddagen i Royal Garden Hotell. Lørdag 
holdt NDFU-leder en tale på scenen. Søndagen ble brukt 
til utforskning av Lab for fysisk musikk i Rockheim. Vi 
gleder oss til neste år - i Bergen. 

TERMINLISTE

Oppdatert terminliste ligger tilgjengelig på NDFU sine 
sider i www.deafnet.no (Norges Døveforbunds offisielle 
nettside). Følg gjerne NDFU på sosiale medier! Vi er 
aktive både på Facebook (søk etter Norges Døveforbuds 
Ungdom) og på Twitter ("@NDFungdom).

NDFU-styret 2013-2014: Øverst til venstre: Sondre Uteng Olsen, Ingrid Grønning By, Guro Rugseth, Julie 

Ane Holst. Foran til venstre: Caisanne Rikke Dreier Lund, Ingvild Larsen Skjong og Martin Berhovde (her 

representert av Håkon Bollestad fra valgkomiteen).
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Verden rundt

Nytt fra europeisk
nettverkssamarbeide

om tegnspråkgrammatikk

Fra venstre står professor Jóhannes Gisli Jónsson 
fra Islands universitet, professor Pawel Rutkow-
ski fra Universitetet i Warszawa, Bogumila Slo-
wikowska Schröder, høyskolelektor i tegnspråk 
på Høyskolen i Oslo, og spesialrådgiver Rolf 
Piene Halvorsen fra Nasjonalt senter for hørsel 
og psykisk helse. 

Bildet er tatt utenfor Universite-
tet i Istanbul, Tyrkia der det var 
5.nettverksmøte med workshop om 
imperativ i tegnspråkene (7 forskjellige 
land). Professor Sabine Iatridou - en 
spesialist på imperativene i talespråkene 
fra MIT (Massachussetts Institute of 
Technology) i USA - summerte med å 
si at bare Norges bidrag bygget på MA-
oppgaven til Bogumila, var et eksempel 
på imperativ som egen verbform. De 
andre lands bidrag viste interessante ek-
sempler på språkhandlinger, men ikke 
på ren imperativform. Eksempler fra 
norsk talespråk: Lukk vinduet! (impera-
tivform), mens språkhandlinger er slike 
setninger som «Jeg fryser. Det er kaldt 
her. Hvem har glemt å lukke vinduet?» 
Til neste nettverksmøte i Paris skal 
Jóhannes og Odd-Inge samarbeide om 
grammatikalske funksjoner og SVO 
(Subjekt, verb og objekt), mens Rolf og 
Pawel om NP (substantiv) og adjektiv. 
Nettverkssamarbeidet er "nansiert av 
EUs COST (Committee of Science and 
Technology), se http://www.cost.eu/
domains_actions/isch/Actions/IS1006 
. Målet er innen 2015 å presenter en 
mal for nye tegnspråkgrammatikker, 
og dermed gi støtte for en språkpolitikk 
som kan forbedre og høyne den sivile 
statusen for tegnspråklige døve europe-
ere. 
Odd-Inge Schröder

Mellommann stjal pengene

Madagaskar Døveforbund skal ifølge 
vedtektene ha landsmøte hvert 4. år. Siste 
gang var i 2008, da deltok seks døve fra 
Norge som gjester. Det skulle altså vært 
nytt landsmøte i 2012, men det er utsatt 
på ubestemt tid på grunn av økonomiske 
forhold. Døveforbundet søkte om økono-
misk støtte fra myndighetene på Mada-
gaskar. De "kk positiv tilbakemelding og 
ventet på pengene. De kom aldri. Nå, ett 
år etter, viser det seg ifølge forbundsleder 
Dimby i Madagaskar Døveforbund, at 
ca. kr. 30.000 i støtte var overført til en 
som skulle videreformidle pengene til 
døveforbundet. Vedkommende har stuk-
ket alt i egen lomme. «Vi stoler ikke på 
myndighetene her på Madagaskar», skri-
ver Dimby i en e-post. «Det er fortsatt 
politisk krise i landet».

Som kjent ble det slutt på prosjektstøtte 
fra NDF og Atlasalliansen i 2011. Men 
pengene som samles inn av Bergen 
Døvesenter på konto nr. 1503.30.31960 
kommer greit fram. De brukes til å holde 
liv i døveforbundet og Døves Hus. Jo mer 
støtte, dess større er mulighetene til også 
å samles til møter og diskutere arbeidet 
for og blant døve på Madagaskar.

Bildene er fra Madagaskar Døveforbunds 
landsmøte i Mahajanga 21.-22. august 2008. Solgården 2014

Sverige Dövas Ungdomsförbund har an-
satt Jannicke Kvitvær som ny interessepo-
litisk sekretær, leser vi i «dövas tidning». 
Jannicke arbeidet tidligere som ung-
domskonsulent i NDFU. Hvorfor hun 
bor i Stockholm? Hun er samboer med 
en svenske. Vi ønsker Jannicke lykke til!

NDFs fellestur til Solgården 29. april til 
13. mai har nå til sammen 130 påmeldte. 
18 av disse kommer fra Sverige og 6 fra 
Danmark. Primus motor for turen Toralf 
Ringsø sier at Solgården har gått med på 
å utsette påmeldingsfristen til 15. januar, 
dette i håp om å fylle hele ferieparadiset 
med tegnspråklige de to ukene. Ta kon-
takt med Ringså på e-post: 
toralfmr@hotmail.com

Norsk i Sverige
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Sissel Gjøen har levert rapport fra 
reisen som vi får lov til å plukke stoff 
fra til bladet. Vi tror mange lesere 
er nysgjerrige på hva som skjer når 
nordmenn deltar på en internasjonal 
konferanse så langt fra hjemlandet. 

Første dag var Raghav Bir Joshi fra Nepal 
hovedforeleser og som Sissel sier i sin 
beretning:

- Det gjør inntrykk når han forteller om 
8 års kamp for at døve skal få kjøre bil! 

Joshi, som også er medlem av Parlamen-
tet, fortalte at Nepal jobber for anerkjen-
nelse av tegnspråk, fulle menneskeret-
tigheter og rett til selvstendig liv. Det 
gjelder både personlig nivå, samfunns-
nivå og politisk nivå. De krever anerkjen-
nelse av døve som tokulturelle og krever 
deltakelse i alle beslutningsorganer. 
Døveforbundet i Nepal har foreslått at 
tegnspråk tas inn i grunnloven.

- Nepal har utdannet 'ere døve til lærere 
og opplever en heving av kvaliteten i 
døveskolen. Døveforbundet krever rett til 
gratis utdanning og rett til arbeid, fortel-
ler Sissel

Nepal har rati"sert FNs konvensjon 
om rettigheter for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Tegnhåndbok for døve 
i u-land
Karin Hoyer, Finlands Døveforbund 
og Florjan Rojba fra døveforbundet i 
Albania har hatt et fellesprosjekt med 
utvikling av en håndbok, som et kon-
kret verktøy for å styrke likhet for døve i 
u-landene. Det er en manual for hvordan 
man kan etablere en døveorganisa-
sjon, drive tegnspråkarbeid, forskning, 
tegnordbok osv. 

- Det forteller ikke bare hva som skal 
gjøres, men vel så mye hvordan – og er 
med på å heve status og bevisstgjøring i 
forhold til landenes nasjonale tegnspråk, 
informerer Sissel.

Døve må være med i prosessen fra start 
for det er viktig å forstå den lokale kul-
turen og samfunnsforholdene. Arbeidet 
med å etablere et sterkt døveforbund 
og løfte tegnspråket som språk må ha 
forankring lokalt. Det er viktig at de som 
kommer utenfra bruker internasjonale 
tegn i begynnelsen for så å lære seg det 
nasjonale tegnspråket.

I 2014 blir det en workshop i Albania, en 
form for høring om manualen. Håndbo-
ken er "nansiert av det "nske utenriksde-
partementet.

Jordskjelvvarsling
En representant fra New Zealand fortalte 
om to store naturkatastrofer i 2004 og 

2011 i Christchurch. I 2004 mottok døve 
informasjon lenge etter andre innbygge-
re. Både døveskolene og døveforeningen 
ble rammet av skjelvet og døveforeningen 
måtte stenge. Døve var de siste som "kk 
informasjon. Etter hendelsene krevde 
døveforbundet tegnspråktolk på tv, at det 
alltid skulle være tolk ved siden av den 
som ga informasjon, uansett om det var 
en brannmann eller statsråd. De krevde 
å få tilgang til den samme informasjonen 
som alle andre "kk, som hva man må 
gjøre, hvordan få tak i mat og drikke, 
varsel om etterskjelv og hvordan sørge for 
nød forsyninger. 
Døveforbundet har laget en video med 
informasjon slik at alle døve skal være 
forberedt om det skjer jordskjelv igjen. 
Nå har New Zealand nyheter på tegn-
språk på TV og SMS-varsling direkte til 
alle døve. De må registrere mobilnum-
meret hos nødetatene. 

En deltaker fra Belgia kommenterte 
dette og fortalte at i hans land må døve 
registrerer seg selv hos nødetatene - men 
bare 300 har gjort det så døve har et 
ansvar selv også. I Nederland er det ikke 
nødvendig å registrere seg, der får alle, 
både døve og hørende varsling samtidig 
gjennom SMS. Fiji har ikke slik varsling 
ble det opplyst. De opplevde naturka-
tastrofe med store 'ommer, der mange 
døve omkom, også i o#entlige bygninger. 
Sissel Gjøen sier i en kommentar:

WFD-seminar Down Under:

Equality for Deaf People

644 deltakere fra 66 land var samlet til WFD-konferansen 17. – 20. oktober Down Under, 
nærmere bestemt i Sydney, Australia. Forbundsleder Hedvig Sinnes, generalsekretær Bjørn 
Kristiansen og interessepolitiskrådgiver Sissel Gjøen deltok fra NDF. I tillegg var Hanne 
Kvitvær og Jannicke Kvitvær med som representanter fra styrene i WFD og WFDY. Paal 
Richard Peterson deltok som foreleser. Den norske gruppen hadde med to tolker. Det var 
bare de nordiske land som hadde tolker, de andre deltakerne måtte klare seg med australsk 
tegnspråk eller tolking til internasjonale tegn.
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- NDF må sjekke med Justisdepartemen-
tet og NAV om hvem som har ansvar 
når ting skjer på natten. Hva gjør vi da? 
Hvordan tilkalle hjelp på natten om 
NAV har ansvar for bildetolking bare 
mellom klokken 08 til 17?

Anerkjennelse av tegnspråk
Jaana Aaltonen, Finlands Døveforbund 
innledet om hvordan man kan jobbe be-
dre interessepolitisk for å få gjennomslag 
for nasjonal tegnspråklov.

Finsk tegnspråk ble innlemmet i grunn-
loven i 1991, men de har erfart at dette 
ikke er tilstrekkelig for å ivareta tegn-
språkbrukernes rettigheter. I 2010 la det 
"nske døveforbundet frem et tegnspråk-
politisk program. I stedet for en under-
skriftskampanje har de laget en video på 
tegnspråk hvor de krever tegnspråklov. 
Døveforbundet har krevd at Justisdepar-
tementet ser på tegnspråkbrukernes ret-
tigheter, gjennomgåelse av eksisterende 
lovgivning og regjeringens program. 
Justisdepartementet arbeider med et ram-
meverk for tegnspråk.
Våre "nske naboer venter på en tegn-
språklov som skal gjelde for døve og 
hørselshemmede barn i barnehage, 
grunnskole og videregående skole. De 
forventer blant annet en plan for hvordan 
undervisningen av barna skal være. En 
arbeidsgruppe skal legge frem et forslag 
i 2014. Finland har ikke rati"sert FNs 
konvensjon om rettigheter for personer 
med nedsatt funksjonsevne, fordi de først 
må gjennomgå det nasjonale lovverket og 
tilpasse dette til konvensjonens krav.

Raphael Vergel de Dios Domingo, 
Filippinene, fortalte om døveforbundets 
interessepolitisk kampanje for å styrke "-
lippinsk tegnspråk. På grunn av budsjett-
kutt har de mistet tegnspråktolkingen 
på den nasjonale tv-kanalen og kjemper 
for å få dette tilbake. De krever også en 
egen lov om utdanning og tegnspråk som 
morsmål i undervisningen. De har ett 
godt samarbeid og en god dialog med 

myndighetene og de har lært mye av selve 
prosessen.

Habit Hajredini, Kosovo, fortalte om 
utfordringer og like muligheter for døve 
personer i Kosovo: Målet er tegnspråk 
som o*sielt språk. Motta service på 
tegnspråk og utdanning for døve. Rett til 
arbeid og kulturelle aktiviteter. Tegn-
språk ble anerkjent i Kosovo i 2010 men 
har foreløpig ingen lov.

Valery Rukhledev, Russland, fremholdt 
at anerkjennelse av russisk tegnspråk er 
det store steget til samfunnsmessig like-
stilling for døve i Russland. 
Døveforbundet har 100 000 medlem-
mer og 800 døveforeninger. FN, WFD 
og utenriksministeren har vært viktige 
støttespillere i arbeidet for å få en egen 
tegnspråklov i Russland. 
FNs konvensjon om rettigheter for 
personer med nedsatt funksjonsevne har 
hjulpet for å komme videre med utdan-
ning av tegnspråktolker. De har god 
støtte fra statsminister Medvedev og 
president Putin er positiv til forslaget om 
å lovfeste russisk tegnspråk som språk. I 
2012 utkom en bok om lingvistiske ret-
tigheter for døve i Russland. 
Foreløpig har de rettigheter men ikke 
økonomi til å følge opp rettighetene. 
Universitetet har ansvar for utdanning av 
tegnspråktolker. 20. – 23. mai 2014, 
i Moskva, arrangerer det russiske døve-
forbundet, sammen med WFD, en 
konferanse om lingvistiske rettigheter for 
døve.

Språklige menneske-
rettigheter
Joseph Murray, fra USA og Ål, foreleste 
om det å fremme språklige menneske-
rettigheter og hvordan man kan argu-
mentere for rettighetene. Tegnspråk i 
grunnloven vil være med å påvirke hele 
samfunnet. Murray viste "lm med klipp 
fra mange politikere verden rundt som 
kan litt tegnspråk. Fra Norge var det 
klipp med prinsesse Märtha Louise.

Han henviste til New Zealand og hvor-
dan de har fått bred støtte for tegnspråk-
lov gjennom sosiale medier, noe som 
er med på å endre holdninger. Det er 
gjennomført spørreundersøkelse hvor 93 
land har svart, 44 av disse har anerkjent 
tegnspråk, 49 har det ikke. Det er veldig 
viktig med lov, sa Murray. Tegnspråk bør 
være anerkjent gjennom grunnloven, i 
ulike særlover som for eksempel Opplæ-
ringsloven. Tospråklig opplæring for døve 
var på vei oppover, men er i økende grad 
truet av ny-oralistisk "loso" som søker å 
skape enspråklige døve barn.

Finland jobber for at tegnspråk får 
samme legalitet som samisk, det er ikke 
tilstrekkelig med grunnloven. Der står 
det brukere som trenger tegnspråk. Det står 
ikke noe OM tegnspråk.

I Østerrike har de oppnådd at tegnspråk er 
kommet med på UNESCO sin verdens-
arvliste. Tyskland har anerkjent tegnspråk, 
noe som betyr mye for rett til tegnspråk-
tolk og "nansiering av tjenesten. USA har 
ADA (antidiskrimineringsloven) og Sve-
rige har for eksempel lov om utdanning.
FNs konvensjon om rettigheter for 
personer med nedsatt funksjonsevne er et 
viktig redskap for de nasjonale døvefor-
bundene for å få tegnspråkene lovfestet. 
New Zealand har gjennomført en lang 
prosess for å få anerkjent tegnspråk og 
har mye dokumentasjon og rapportering 
som kan brukes som eksempler. Landet 
har tre o*sielle språk; engelsk, maori og 
tegnspråk. Myndighetene har vedtatt en 
handlingsplan for tegnspråk som blant 
annet inneholder at landets tegnspråk 
skal ha et spesielt vern, at det brukes i 
opplæring og utdanning av døve barn, at 
det utløser penger til prosjekter knytet 
til tegnspråktolking, at døve har rett til 
informasjon i rettssaker – og at departe-
mentene skal bruke tegnspråk i informa-
sjon og kommunikasjon. Men selv om 
ting lovfestes er det ingen selvfølge at 
døve får tilgang til rettigheten, det er 
fortsatt pengene som styrer – der det ikke 
"nnes penger blir det en kamp for å få 
rettighetene.

Joe Murray nevnte også demonstrasjonen i 
Berlin hvor 15.000 deltok og der kravet var 
at retten til tegnspråk er en grunnleggende 
menneskerettighet. I Belgia har de endret 
sin nasjonale lov om døve barns rettigheter, 
som en følge av CRPD artikkel 24.
Synet på døve har endret seg – fra 
medisinsk perspektiv til å betrakte døve 
som individer med menneskerettighe-
ter. CRPD er et godt verktøy for å få 
gjennomført rettigheter for døve. Men 
det er ikke nok med en setning i en lov. 
Implementering er viktig og tilgangen til 
tolk og utdanning.

Artikkelen fra Sydney fortsetter 
i neste blad.

De norske deltakerne i Sydney, fra venstre foran Marianne Michelet (tolk), Sissel Gjøen, Hedvig 
Sinnes og Jannicke Kvitvær. Bak fra venstre May Karlsen (tolk), Paal Richard Peterson, Hanne 
Kvitvær og Bjørn Kristiansen.
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Personalia

FLYTTER DU?

Husk å melde 'ytting til 
Norges Døveforbund, 
Grensen 9, 
0159 Oslo,

eller e-post: 
medlem@doveforbundet.no

80 år
ERLING FYLLING, Ålesund, 
blir 80 år 26. desember.

75 år
TORSTEIN EKERBAKKE, Oslo, 
blir 75 år 8. desember.

TORDIS OLSEN, Hamar, 
blir 75 år 29. desember.

60 år
TORE KARLGÅRD, Porsgrunn,
blir 60 år 18. november.

LEIKNY HOLDEN, Valdres, 
blir 60 år 8. desember.

INGRID ALME BJERKLI, Trondheim, 
blir 60 år 18. desember. 
 

50 år
FRANK SVERRE MANDT, Larvik, 
blir 50 år 26. november.

SIV INGER RIST, Trondheim, 
blir 50 år 28. november.

RAGNHILD ØYEN, Trondheim, 
blir 50 år 5. desember.

MARIANNE ROSLAND, Sandnes, 
blir 50 år 8. desember.

HEIDI IRENE DYRØY, Oslo, 
blir 50 år 17. desember.

Hurra for 8 åringen Knut Roar Rørstad 
Røyseth som feiret dagen sin den 4. 
oktober. Vi er utrolig glade i turboguten 
vår. Klem fra mamma Lene, pappa Vidar 
og søsken Johan Ottar, Knut Roar og 
Regine. 

Roy Alfred R. Løyning blir 5 år den 21. 
november og Anny Helen R. Løyning 
ble 7 år 10. oktober. Mamma og pappa 
gratuler med dagene, varm klem fra oss.

Bursdag

KRISTIAN RYGG, Frosta, 
blir 50 år 22. november.

Drømte en gang i sommer 

synes jeg luktet havet 

og se min kjære komme 

stryke på hans kinn 

og si: du er min 

Det var morgensolen 

som vekte meg 

Følte den så ekte 

Ekte og skremmende 

En ny dag, en ny reise 

Lengselen etter deg 

bærer jeg med meg 

Vil tilbake 

der drømmen er (2010)

22.november er din store dag, bonden 
min, for den drømmen ble en virkelighet. 
Kyss og klem fra din Nina.
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- For 15 år siden ble jeg skikke-
lig skremt av en brannulykke. 
Jeg var på tur med min sønn og 
en venninne som også hadde 
en sønn med. Vi skulle bruke 
stormkjøkkenet, men det var 
noe feil med brenneren slik at 
'ammen blusset opp på meg 
og ga brannskader. Jeg måtte 
hoppe i Mjøsa for å stoppe 'am-
mene. Etter det ble det slutt 
på turene i naturen med telt. 
Ved å melde meg på til «Ingen 
grenser» tenkte jeg at jeg skulle 
klare å overvinne den frykten 
som satt i og bli en aktiv bruker 
av naturen igjen. Samtidig så 
jeg på turen som en mulighet til 
å måle hva jeg klarer, en mes-
tringsopplevelse – og så er jeg 
nysgjerrig på det å være sammen 
med så mange mennesker med 
ulike utfordringer i hverdagen, 
forteller Hanne Enerhaugen.

Hver onsdag kveld samler TV2 
hundretusener av seere til serien 
«Ingen grenser» med populære 
Odd-Bjørn Hjelmeseth som 
programleder. 
Hanne er eneste døve deltakere 
i gruppen av blinde, bevegel-
seshemmede og andre funk-
sjonshemmede. En bedre re-
presentant for døve enn Hanne 
Enerhaugen tror vi knapt TV2 
kunne funnet. 

Ingen grenser
for Hanne Enerhaugen

helge.herland@doveforbundet.no
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I små drypp får hun gitt verdifull informasjon om døve og 
tegnspråk. 
- Opptakene til de ti programmene skjedde fra 17. juni til 19. 
juli. Det var en fantastisk opplevelse å være med, men en stor 
psykisk belastning å ikke ha tilgang til tegnspråk i kommuni-
kasjonen. Mye av informasjonen gikk derfor over hodet på meg 
og jeg følte meg lett på utsiden av gruppen. Tre ganger i løpet 
av turen hadde jeg lyst til å gi opp og reise hjem. Allerede andre 
dagen ville jeg pakke sammen sakene mine fordi jeg følte meg 
så utenfor. Bare staheten og viljen min holdt meg tilbake.
- Men brukte du ikke tegnspråktolk?
-  Jo, men tolken hadde bare lov til å tolke 5 – 10 minutter hver 
dag. Da "kk jeg informasjon av Odd-Bjørn om programmet 
for dagen og praktiske opplysninger, slik at jeg kjente innholdet 
av det som ville bli formidlet senere på dagen og lettere kunne 
munnavlese det som ble sagt. Jeg prøvde å "nne de som hadde 
«den beste munnen», altså de som var lettest å munnavlese. Der 
var Hein Anders, som sitter i rullestol, kanskje den beste. Han 
snakker naturlig tydelig. Jeg dro og slet på han og hjalp han 
med mange praktiske oppgaver under turen, derfor syntes jeg 
det var greit at han betalte tilbake til meg gjennom å informere 
hva det ble snakket om. 
Hanne mener at det å kunne snakke tydelig er forskjellig fra 
person til person. Noen har fått denne gaven, andre ikke. 
- Det var 3 – 4 personer som det var «lett» å lese av på munnen. 
Noen var helt umulig. Odd-Bjørn Hjelmeseth var vanskelig 
fordi han smiler og ler så mye. Når han snakket til meg på 
tomannshånd ba jeg ham kutte ut stemmen, da ble han straks 
mye tydeligere og lettere å forstå. Det ble han svært overrasket 
over selv.
 - Min blinde teltsamboer på turen Marie og jeg fant etter hvert 
ut av det med hverandre, selv om en blind og døv sammen kan 
være en veldig stor utfordring. Hun var ofte utålmodig og da 
kunne hun si: 

«Nå må du høre på meg». «Ja, jeg prøver å høre så godt jeg kan», 
svarte jeg – eller når jeg sa at hun skulle feste teltpluggene på 
skrå – og hun oppfattet det som om jeg sa at hun skulle skru 
de.
 
Hanne snakker om sin blinde venninne med varme og engasje-
ment og gjentar gang på gang i intervjuet hvor stor respekt hun 
har for sine turvenner.
- Marie har en liten synsrest, slik at hun for eksempel kan se 
hva klokka er, men da jeg ba henne lese oppskriften på sup-
peposen selv, 'irte hun av meg. Hun kan ikke lese vanlig skrift 
og når hun av og til ble ivrig eller sint var det umulig for meg å 
forstå hva hun sa. Det var heller ikke så lett for meg å si:
«Se på meg når du snakker», når svaret fra henne ble: «Hvor er 
du da?». 
Hun fortalte meg at jeg av og til snorket om natten. Jeg svarte 
ydmykt at hun måtte dytte i meg slik at jeg sluttet med snor-
kingen, men da svarte hun: «D e t - g å r - b r a».
Hanne er født døv, men har alltid hatt både døve og hørende 
venner. Derfor er hun vant til å veksle mellom talespråk og 
tegnspråk.
- Jeg vet ikke selv hvordan jeg snakker og regner med at det for 
fremmede kan være krevende å forstå hva jeg sier. Etter hvert 
som mine turvenner ble kjent med meg gikk dette bedre. Jeg 
måtte bare understreke gang på gang at jeg må ha øyenkontakt 
med den jeg snakker med.

- I forrige serie av «Ingen grenser» var det to døve med, du er 
alene, hvordan er det?
- Jeg må innrømme at jeg håpet på det samme denne gangen 
at vi kunne være to døve som støttet hverandre og kunne 
kommunisere fritt sammen på tegnspråk. Slik ble det ikke og 
det føltes som et slag i ansiktet da jeg satt på hoteller i Bergen 
sammen med de andre turdeltakerne og forstod at jeg var den 
eneste døve deltakeren. Jeg måtte gå en runde med meg selv før 
jeg likevel bestemte meg for å klare utfordringen. Det er nok en 
fordel for programmet at jeg er alene døv for jeg blir mer synlig. 
Alt jeg sier må nå formidles til de andre. Hvis to døve deltar 
kan mye av det de snakker om bli mellom de to, de kan prate 
sammen på tegnspråk slik at verken kamerafolk eller andre 
skjønner hva de snakker om. Dermed kommer heller ikke så 
mye informasjon fram til seerne.

- 32 dager i en gruppe som ikke kan tegnspråk og med begren-
set adgang til tolk må ha vært slitsomt?
- Ja, uten en god kommunikasjon blir jeg psykisk sliten. Følel-
sen av å holdes utenfor fellesskapet gjør meg så sint og frustrert 
at jeg kan hyle. Når de for eksempel diskuterer hvilke veivalg 
vi skal gjøre i naturen og jeg ikke blir involvert, men bare får 
beskjed om at de har bestemt at vi for eksempel skal gå vestover, 
da blir jeg forbanna. Da demonstrerer de holdninger som jeg 
ikke tåler. 

Hanne Enerhaugen sammen med sin gode teltvenninne Marie Finstad. 
Foto: Alex Iversen, TV2
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Hanne forteller at for å spare tid ved måltidene og ute i naturen 
lærte alle seg tegnene for: «Stopp, vent, gå, hjelp, for forskjellig 
pålegg, brød osv. Og selvsagt tegnene for god morgen og god 
natt.» 
- Deltakerne i programmet er 'otte personligheter, de har 
så mye kjærlighet og omtanke for hverandre. Vi ble en sam-
mensveiset gjeng, men det var vanskelig å drive undervisning 
i tegnspråk. Alle sammen var utslitte hver dag og hadde ikke 
overskudd til slikt. Men på en fridag vi hadde demonstrerte jeg 
for dem hvordan det er å være døv. Jeg snakket til dem uten 
stemme, langsomt og tydelig: «Kan du sende meg brødet?» 
Ingen forstod noe, alle så spørrende på meg. «Ja, slik opplever 
jeg det hver dag sammen med dere.»  Det ble en aha-opplevelse 
for dem, og ja jeg "kk brødet. 
 
- Jeg er imponert over hvor kreative de andre deltakerne er. De 
har alle sine løsninger på hvordan de skal takle utfordringene 
de møter. De likner veldig på meg. De er stae, de vil klare seg 
selv og ikke ta imot hjelp. Jeg har kontakt med 'ere på Face-
book, jeg har besøkt to av guttene som bor i Bergen – og grup-
pen snakker om å samles en helg til felles mimring og jeg har 
avtalt tre# med Marie. 
Hanne har fått omtale i landets største avis og i 'ere ukeblader. 
Selvsagt har det vært debatt blant døve på sosiale medier om 
døve hører hjemme i denne serien. Døve er ikke funksjonshem-
met, sier noen. Andre mener det er 'ott at døve og tegnspråket 
synliggjøres. Hanne forstår begge gruppene, men den diskusjo-
nen tar vi ikke her. Vårt siste spørsmål er hva hun følte da hun 
var ferdig med turen?
- Da jeg kom hjem var jeg helt utslått. Det føltes som om krop-
pen hadde mottatt slag av 10 boksere. Jeg lå rett ut og koste 

meg på båtferie sammen med kjæresten min. Jeg tok av meg 
både høreapparat og CI i 9 dager. Det var såååååå deilig, jeg var 
tappet både fysisk og psykisk etter kraftanstrengelsene, avslutter 
Hanne Enerhaugen.

Ingen Grenser-deltakerne: Odd-Bjørn Hjelmeset, Kristin Maridal, Marie Finstad, Kristine Thorud Lund, Alina Hartikkala, Eirik Vaule Røisland, 
Hanne Enerhaugen, Camilla Rambø, Sareng Amini, Christian Fjeldal, Hein Anders Kvalheim, Raymond Hoel
Foto: Alex Iversen, TV2

Hein Anders Kvalheim dras opp av Eirik Vaule Røisland, Hanne Ener-
haugen og Marie Finstad.

Hanne Enerhaugen, 48 år
Kjæreste med Jon Vik
To voksne barn
Utdannet: Kunst og håndverkslærer
Født og oppvokst i Drøbak
Bor nå i Oslo
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Døvblitt, hva så?
helge.herland@doveforbundet.no

- I dag snakker man så mye om døve, hørselshemmede og CI-brukere – men hva med oss døv-
blitte. Jeg er redd for at begrepet døvblitte blir borte. Vi er fortsatt en stor gruppe, men jeg føler 
at vi forsvinner i diskusjonene rundt de andre gruppene. Det må ikke skje, mange døvblitte sit-
ter ensomme og trenger fellesskap.

Det er Randi Hoås fra Steinkjer som 
taler døvblittes sak. Vi er innom på et 
kurs for sterkt tunghørte og døvblitte 
veteraner på Ål folkehøyskole og kurssen-
ter for døve. 
- Skolen har fortsatt ca. 20 årlige kurs for 
døvblitte og pårørende. Og som pårø-
rende regnes både ektefeller, samboere, 
egne barn, svigerbarn og barnebarn for 
å nevne noen i det utvidete begrepet på-
rørende, forteller Sissel #on som styrer 
mye av det administrative rundt kursene. 
At også barnebarn gis adgang på kursene 
faller tydeligvis i god jord hos de som er 
samlet på klasserom K.
- Det er heller ingen eksakt grense for 
hvor mange kurs døvblitte og pårørende 
kan søke seg med på, så lenge det lokale 
Nav-kontoret vurderer det slik at kursene 
er nødvendig og hensiktsmessig for å 
bedre den enkeltes funksjonsevne, infor-
merer #on. 
Kursene på Ål startet allerede i 1978 og 
mange har fått et nytt liv etter å ha lært 
seg tegn, tegn som støtte til munnavles-
ningen eller norsk tegnspråk på Ål. Valg 

av kommunikasjonsform har det alltid 
vært litt uenighet om blant gruppen 
sterkt tunghørte og døvblitte og de som 
underviser på kursene.
- Jeg mener tegn til tale skal være det 
vanligste tilbudet til oss døvblitte, vi 
trenger ikke å lære oss tegnspråk. Vi 
vil ha en e$ektiv hjelp til å synliggjøre 
talespråket, sier Oddveig Kaulum bosatt 
i Moss, med mange år bak seg som til-
litsvalgt i det som tidligere var NDFs 
døvblittseksjon, men også i %ere år aktiv i 
forbundets tolkeutvalg.
Ål folkehøyskole og kurssenter har en 
annen tilnærming til kommunikasjons-
treningen. De mener at kursene skal 
gi opplæring i norsk tegnspråk, slik at 
deltakerne lærer seg en så visuell kommu-
nikasjonsform som mulig – at en lærer 
å kommunisere uten å være avhengig av 
lyd.  Hvordan den enkelte og familien så 
velger å kommunisere hjemme er selvsagt 
opp til hver enkelt, for de %este vil det 
nok situasjonsbestemt variere mellom 
tegnspråk, tegn som støtte til munnav-
lesningen eller bare tale. Kurssenteret har 

erfart at ganske mange, spesielt yngre er 
motivert for å lære seg tegnspråk fullt ut. 
Det er ulike veier til målet.
Kursdeltakerne rettet en henvendelse til 
de som har ansvar for døvblittkursene på 
Ål, der de blant annet skriver:

«Vi ønsker at skolen kan tilby 
kurs både i norsk tegnspråk og 
i tegn som støtte. Det er behov 
for begge deler. Mange unge vil 
kanskje velge å satse på norsk 
tegnspråk, mens godt voksne vil 
ha nytte av tegn som støtte.»

De %este av deltakerne på kurset har CI. 
Det er imidlertid enighet blant delta-
kerne om at CI alene ikke er nok for å 
få til en god kommunikasjon, spesielt er 
småprat i grupper vanskelig å oppfatte. 
Derfor må CI støttes av tegnkommuni-
kasjon, mener de. Dette &kk vi tydelig 
demonstrert ved det sosiale samværet i 
Gamlestugu siste kvelden, der mange av 
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kursdeltakerne har hatt lystige kvelder 
før. Men overordnet ferdigheter i kom-
munikasjon står viljen og hjertelaget, det 
ble derfor mange gode historier og smile-
'es i Gamlestugu også denne gang! 
- Vi ønsker oss mer blest om døvblitte 
i media slik at vi når ut med informa-
sjon til %ere brukere, sier Bjørg Halås fra 
Molde – og da er redaktøren snar med å 
ta selvkritikk på at Døves Tidsskrift ikke 
akkurat har utmerket seg med mye sto$ 
om gruppen.
Kursdeltakerne er enige om at både Nor-
ges Døveforbund og Hørselshemmedes 
Landsforbund har sviktet gruppen, ingen 
av organisasjonene har døvblitte som 
satsingsområde. Derfor nevner de også 
dette i sin henvendelse til kurssenteret 
når de skriver:

«Vi er også usikre på hvordan 
forenings- og organisasjons-
tilknytningen i fremtiden 
vil fungere, vi ser at stadig 
færre kommer til organiserte 
forenings aktiviteter. Derfor 
er det så viktig å ha et sterkt 
kompetansesenter for gruppen 
der kursene tilbys.»

- Noen burde fulgt opp prosjektene som 
Astrid Sund gjennomførte, der er mye 
sto$ som peker på de behovene som døv-
blitte og pårørende har. Hvem skal ta fatt 
i de oppgavene, spør Oddveig Kaulum.
Deltakerne på kurset er også opptatt av at 
det utdannes %ere skrivetolker. Kanskje 

kan skrivetolkutdanningen skilles ut som 
egen profesjon, spør de. Kanskje kan 
hurtigskrivere som ikke nødvendigvis er 
tolkeutdannet brukes til å skrive foredrag 
for eksempel? 
Deltakerne på kurset er mer enn gjen-
nomsnittlig samfunnsengasjert. De 
sender brev både til Kulturministeren 
der de peker på at TV2 ved å utelukke 
direkteteksting bryter Allmennkringkas-
tingsloven – og i en henvendelse til NRK 
peker de på at den nye HD-teknikken 
skaper problemer ved at lukket teksting 
(777) stenger for åpen teksting av uten-
landske språk. Det siste spørsmålet skal 
vi komme tilbake til i neste blad.
Selv om de %este på kurset drar på årene 
og har vært på Ål folkehøyskole og kurs-
senter mange ganger er lysten på nye kurs 

til stede. Det gir inspirasjon å komme 
sammen med andre, bryte meninger, 
pusse på kommunikasjonsferdighetene og 
hente påfyll til hverdagen.

Sissel Thon som administrerer døvblittkursene 
på Ål, sissel.thon@al.fhs.no

En del av deltakerne fra kurset, fra høyre Harald og Thora Gåsland, Bergen – Kjetil Solvang, Oslo 
– Torbjorn Oll, Bergen – Oddveig Kaulum, Moss – Øyvind Soltvedt, Stord – Kjell Hansen, Bodø – 
Stein Dalheim, Sogndal.

Irene Nornes er kursleder og tegnspråklærer for døvblitte. Her har hun tegnet mens skrivetolken 
Tove Lockert sørger for at de som ikke oppfatter Irene likevel får med seg budskapet.

Oddveig Kalum, aktiv organisasjonskvinne 
i NDF for noen år siden, nå mest opptatt av 
barnebarna som alle andre bestemødre!
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Endringer i NRKs Tegnspråknytt
- Målet er å heve kvaliteten på Tegnspråknytt enda noen hakk. 
I dag har vi fem forskjellige programledere som bytter på å ta 
programledervaktene. De gjør alle en solid innsats, men alle 
har fulltidsjobber ved siden av NRK. Da er det begrenset hva 
vi får til av videreutvikling. Derfor er vi veldig glad for at Paal 
Richard Peterson har sagt ja til å ta halvparten av vaktene fra 
1. januar 2014, sier avdelingsleder for tegnspråk Siri Antonsen 
i NRK.
I tillegg er det meningen at Peterson skal han ha noen adminis-
trative oppgaver i tegnspråkredaksjonen en dag i uken.
- Vi gleder oss veldig til å få Paal med oss i tegnspråkredaksjo-
nen. Jeg er sikker på at han kommer til å være en %ott res-
sursperson både for Tegnspråknytt og tolkekanalen, tillegger 
Antonsen.
Når man først skal ansette en person til å ta %ere vakter som 
nyhetsformidler er DT ganske trygg på at seerne er glad for at 
det nettopp blir Paal Richard Peterson. Han har naturlig utstrå-
ling på skjermen og et godt språk. Men betyr det at han slutter 
i jobben i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet? 
Peterson svarer slik:
- Ja, jeg har hatt en veldig &n og lærerik tid i Arbeidsgiverpoli-
tisk avdeling i departementet sammen med gode kollegaer og 
mange spennende og viktige saker, som det å arbeide for en mer 
mangfoldig sammensatt arbeidsstyrke i staten. Jeg har skrevet 
taler for statsråden. Jeg har representert staten i møter med 
andre. I sum har jeg fått oppleve mye og lært mye. Når jeg like-
vel velger å bytte, er det fordi jeg tror det toget som nå går fra 
«NRK-stasjonen» er et tog som har veldig sjelden avgang - og at 
det gjelder å «henge med». 

Tidligere forbundsleder i NDF, Hanne 
Kvitvær, er engasjert i 50 prosent stilling som 
daglig leder i Stavanger Døvesenter. Forenin-
gen håper at kommunen vedtar et budsjett der 
de binder seg til å &nansiere stillingen i 2014 
til 2017. Dette avgjøres i november og kan 
åpne for at Kvitvær blir fast ansatt. Hun er 
nå fast på kontoret om torsdagene, men ellers 
varierer arbeidstiden etter de oppgavene som 
til enhver tid skal løses.

Stavanger Døvesenter var en av få foreninger 
som markerte Døves Dag lørdag 21. septem-
ber. Bildet viser fra standen i byen. Andre 
steder som har rapportert om markeringer er 
Hamar, Gjøvik, Ål og Lørenskog. 

Han har vært vikar som programleder noen ganger denne høs-
ten og sett hvor nær Tegnspråknytt er på «nerven» i Dagsrevy-
redaksjonen.
- NRK skal forsterke nyhetssendingene, og bygge opp et team 
rundt Tegnspråknytt. Mulighetene for et utvidet samarbeid 
med de andre i redaksjonen om nyhetene synes jeg virker veldig 
spennende. Og det gleder jeg meg til å bli en del av.
I første omgang er ikke NRK-jobben full stilling for Peterson. 
Han skal også være høgskolelektor ved Høyskolen i Oslo og 
Akershus tilsvarende ca. en dag i uken. I tillegg tar han gjerne 
på seg andre undervisningsoppgaver, foredragsjobber eller 
prosjektlederoppdrag. 

Hanne daglig leder i Stavanger
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TV2 har sendinger fra vinterlekene i Sotsji i februar fra klokken 
06.15 til 22.45. Sportssendingene blir bare avbrutt av Nyhe-
tene klokken 18.30 og 21. Men ikke bare det, på TV2s andre 
kanaler: Zebra og Sport sendes det også bare fra OL, ja på TV2 
Sport kan du se repriser hele natten. Vi har spurt TV2 kom-
munikasjonssjef Rune Indrøy hvor mange av sendingene som 
er tilrettelagt med tekst, men ikke fått svar fra ham før bladet 
trykkes.
Døve og hørselshemmede frykter sendinger fra vinterlekene 
som «samler Norge til et rike» foran TV-apparatene, men der 
vår gruppe blir holdt utenfor alt som sies fra folkefesten. Mange 
spør hvordan de kan påvirke slik at det blir teksting av pro-
grammene? Vi kan bare oppfordre til å sende hyggelige eposter 
til TV2s kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy på e-post: 
rune.indroy@tv2.no

TV2 satser stort på OL i Sotsji

Et tankekors av Johnny Olsen
Døves Dag-arrangementene Innlan-
det Døveforening hadde på Hamar 
og Gjøvik, viste noe som man måtte 
undre seg over. Det var overraskende 
mange som på en eller annen måte 
hadde et forhold til døve og hørsels-
hemmede. Det som var «skremmende» 
var at de ikke synliggjorde det, for 
eksempel ved å komme til vår stand 
og fortelle oss om det. Vi tra$ sågar 
unge døve og hørselshemmede med 

tegnspråk, som ville fare forbi standen, men, som uheldigvis ble 
stoppet med tilbud om brosjyrer og dialog om døve i samfun-
net. Hva forteller dette egentlig oss? Mangel på riktige holdnin-
ger, synliggjøring, bevisstgjøring?  
Døv bevissthet og døv identitet. Hva betyr disse begrepene for 
døve og hørselshemmede i dag? I teknologiens verden, hvor 
mennesket er blitt berøvet sin naturlige verden, bør man undre 
seg over dette. I tillegg har man CI som skal gjøre hørselshem-
mede hørende og tegnspråkfrie. Dermed har vi kanskje skapt en 
&ksjonsverden for barn og foreldre, i en verden hvor man oftere 
mister sin identitet og bevissthet. 
Hvem er jeg, den døve og hørselshemmede? Er jeg et menneske, 
skapt av det jeg er kommet til verden med, med muligheter til 
å forme meg selv etter de ressurser jeg har fått, eller er det forel-
dre, legevitenskap, myndigheter som har formet meg?
Når vi ser rundt oss kan man undre seg over om de er bevisst 
sin verden, der den teknologiske verden styrer hverdagen. For 
døve og hørselshemmede burde det teknologiske framskrittet ha 
beriket deres liv og hverdag, men, i stedet har mange blitt mer 
isolerte og asosiale, samtidig som integreringen har gjort den 
døve og hørselshemmede mer usynlig samfunnet. Bevisst eller 
ikke, man kan spørre.

Dette forteller oss igjen at det er viktig at vi har fysiske, synlig-
gjørende institusjoner og enheter, som døve-foreningene, NDF, 
Teater Manu, NDI, Døves Museum - samt evenementer som 
Døves Kulturdager, døvemesterskap i idrett, Døves Dag og 

andre synliggjørende arrangementer. Vi må verne om vårt rike 
tegnspråk og vår historie. Vi har et ansvar for hegne og styrke 
dette, være fyrtårn i samfunnet der det sosiale og fysiske aspek-
tet blir borte i den teknologiske verden. 
For meg er det et tankekors, nå som identitet og bevissthet er 
viktige bærebjelker i et travelt og jagende samfunn.

På bildet ser vi programlederne for TV2s OL-studio i Sotsji: Carsten 
Skjelbreid, Julie Strømsvåg, Davy Wathne, Annemarta Giske og Arill 
Riise. Foto: TV2, Håvard Solem
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Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

ligger i Ål kommune, ei f jellbygd med variert natur 
som bakgrunn for fritidsaktiviteter både sommer og 
vinter, her er også et mangfoldig kulturliv for liten 
og stor.  Kommunen har flere barneskoler og god 
barnehagedekning.

TOLK  
PÅ ARBEIDSPLASS
Vi søker etter to tolker i 100 % stilling til ordnin-
gen tolk på arbeidsplass ved Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve.

Vi kan tilby:
• Gode arbeidsforhold
• Gode faglige utviklingsmuligheter
• Spennende arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav:

• Offentlig godkjent tolk for hørselshemmede
• Gode språkkunnskaper
• En person som liker utfordringer
• Positiv og samarbeidsorientert

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med 
hyggelige kolleger og jobb i et aktivt tegn-
språkmiljø med faglige utfordringer.

Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til:
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
v/rektor Berglind Stefansdottir
3570 ÅL

For nærmere opplysninger om stillingen, 
kontakt: rektor Berglind Stefansdottir, 
berglind.stefansdottir@al.fhs.no 
eller tolk Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no
Tlf: 32 08 26 00 

Sport
helge.herland@doveforbundet.no

Sveriges Dövas Idröttsforbund feiret i oktober 100 års jubileum. 
De er ett av 69 særidrettsforbund som er tilknyttet Sveriges 
Riksidrettsförbund. De har døvelandslag i 14 ulike idrettsgre-
ner og deltok med 31 aktive under Dea%ympics i Bulgaria i 
sommer. Der tok de 5 gull, 2 sølv og 3 bronse. 
I 2012 hadde det svenske døveidrettsforbundet en omsetning 
på 6 millioner kroner og et positivt driftsresultat på kr. 118.000 
– som styrket egenkapitalen til ca. 3 millioner kroner. Det er 4 
ansatte i forbundet med kontor både i Stockholm og Ørebro. I 
Ørebro samarbeider de med Riksidrettsgymnaset for døve og 
hørselshemmede som blant annet tilbyr egne linjer for fotball 
og volleyball.
48 lokale døveidrettslag er knyttet til Sveriges Dövas Idrettsför-
bund og forbundet har vedtatt at de skal arbeide for å få futsal 
inn på Dea%ympics program allerede fra lekene i Tyrkia i 2017.

100 års feiring i Sverige

Futsal godbit i februar
Kampoppsettet for kvali&seringskampene til EM i futsal 
for menn er foretatt. Som kjent spilles kampene i Oslo, 
nærmere bestemt i Oppsal Arena fredag 21, lørdag 22 og 
søndag 23. februar. Kanskje lurt å spandere en tur til Oslo 
den helgen. Kampoppsettet er slik:

Fredag: 
kl. 10 Russland – Frankrike
kl. 12 Norge – England

Lørdag:
kl. 17 England – Russland
kl. 19 Norge – Frankrike

Søndag:
kl. 09 Frankrike – England
kl. 11 Russland – Norge

De to beste lagene går til sluttspillet i So&a,  
Bulgaria, 14. – 22. november 2014.

Generalsekretær i EDSO Juha-Matti Aaltonen og Edso-president Bjørn 
Røine gratulerer Sveriges Dövas Idrettsförbund med sine første 100 år. 
Svenske verter er Arne Lundquist, Stockholm, som etter 12 år som leder 
i idrettsforbundet gikk av på kongressen i oktober, og arvtakeren Calle 
Rasmussen, Ørebro.  
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En frisk debatt er ofte av det gode. Men når 
Døves Tidsskrift nr. 4 2013 i sin leder inne-
holder sterke påstander om Statped uten at vi 
samtidig gis mulighet til å kommentere, får 
påstander stå uimotsagt. Det fremmer ikke en 
god debatt.    

De aller %este av Døves Tidsskrifts lesere vil være godt kjent 
med at Statped er i omstilling. Omstillingsarbeidet har sitt ut-
gangspunkt i Stortingsmeldingen «Læring og fellesskap» (Meld.
St.18) der det beskrives hvordan elleve kompetansesentre fra 1. 
januar 2013 skal inngå i én statlig etat inndelt i &re regioner. 
Fram til utgangen av 2016 skal Statped arbeide med denne 
store omstillingsprosessen. Omstillingen av Statped har %ere 
hensikter, men blant de aller viktigste momentene er at brukere 
i hele landet skal sikres et likeverdig tilbud og at det skal være 
en dør inn stil Statpeds tjenester. 

Milepæler i omstillingsarbeidet
Omstillingen av Statped foregår på %ere ulike plan. Felles for 
alle de store prosesser vi nå gjennomfører er et bevisst kvalitets-
fokus med vekt på at vår innsats skal gjøre en forskjell for våre 
brukere. Nettopp derfor har vi hele veien sterkt vektlagt å få på 
plass et godt brukermedvirkningssystem i Statped. Å komme i 
en god dialog med brukerorganisasjonene er en viktig brikke i 
arbeidet med å utvikle organisasjonen videre. 

Dersom prinsippet om én dør inn skal kunne bli en realitet, må 
det eksistere et godt oppdragshåndteringssystem. Det betyr at 
prosedyrene for å sende søknad og for hvordan søknadene be-
handles skal være ensartet i alle regionene. Det innebærer også 
at det bare er en søknad for hver bruker, selv om det kan være 
behov for ulike type faglige tjenester fra Statped. En %erfaglig 

tilnærming til søknadene er et viktig prinsipp i den nye organi-
sasjonen og skal bidra til å styrke tilbudet vi gir til våre brukere. 

Høsten 2013 er Statped inne i en prosess hvor vår tjenestepro&l 
skal beskrives. Dette er en svært viktig del av omstillingsar-
beidet og skal sikre at våre brukere, samarbeidspartnere og vår 
egen organisasjon skal ha en enhetlig og omforent forståelse av 
hva slag tjenester Statped skal levere. Å utvikle en slik tjenes-
tepro&l er en direkte oppfølging av Stortingets forventning til 
Statped. For at denne skal bli best mulig involverer Statped 
også brukerorganisasjonene i arbeidet. 

Tegnspråk i det nye Statped
Hørselsfeltet er et av seks fagområder Statped har ansvar for å 
levere tjenester innen. Dette ansvaret medfører viktige oppgaver 
når det gjelder opplæringen i tegnspråk i tillegg til at vi også har 
ansvar for %ere tegnspråkrelaterte områder som opplæring av 
foreldre, tegnspråkordboken samt utvikling og produksjon av 
tegnspråkbaserte læremidler. Dette ansvaret ønsker vi å forvalte 
på en best mulig måte for våre brukere, samarbeidspartnere og 
for samfunnet. Det er heldigvis ingen tvil eller diskusjon om at 
tegnspråk er et fullverdig språk som har en klar verdi i seg selv. 
For mange hørselshemmede er og vil også i framtiden tegnspråk 
være et førstespråk og en helt vesentlig del av livet. For andre vil 
tegnspråk spille en noe annen rolle. 

Lederartikkelen i Døves Tidsskrift peker særlig på det som man 
mener er dårlige råd om bruken av tegnspråk. For Statped er 
det viktig å påpeke at en nasjonal etat ikke har som oppgave 
å gi eksplisitte og førende råd om hvorvidt tegnspråk er riktig 
eller ikke for den enkelte. For Statped er det derimot viktig å 
vise fram valgmulighetene, og ikke ta avgjørelse på vegne av 
noen. Vår rolle er rådgivning, men selve beslutningen må tre$es 
av dem det gjelder. Vi tror det er riktig å møte foreldrene der 
hvor de be&nner seg, bidra til at de ser ulike muligheter og så gå 
veien sammen med dem, uansett hvilke valg foreldrene tar. 

Er omstillingen en byråkratisering?
Lederartikkelen synes å kommunisere at omstillingen av Stat-
ped representerer en økt byråkratisering. Det er riktig at det 
er en ny nasjonal organisasjon vi nå ser. Det er også riktig at 
denne organisasjonen har en styringslinje som betyr at direktø-
ren er øverste leder og hvor regiondirektørene har ansvar i hver 
sine regioner. En ny såkalt styringslinje er ikke ensbetydende 
med byråkratisering i en negativ forstand. Derimot kan det 
også sees som en større garanti for at Statpeds tjenester er godt 
tilgjengelig i alle landets fylker og kommuner. 

Statped har tiden ut 2016 med å arbeide med omstilling. 
Denne tiden skal vi bruke godt og målet skal hele tiden være 
å utvikle Statped kvalitativt som en god tjenesteyter for våre 
brukere og samarbeidspartnere. Å få på plass gode systemer som 
sikrer lik tilgang til våre tjenester er svært viktig for oss, og en 
faglig utvikling med vekt på både spisskompetanse og %erfag-
lighet er avgjørende for at den nye organisasjonen skal leve opp 
til de mål Stortinget har satt for oss. I det arbeidet ønsker vi en 
tett og god dialog med brukerorganisasjonene og ser fram til 
godt samarbeid. 

Statped og tegnspråk

Av Tone Mørk, direktør i Statped
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