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Tegnspråk er i vinden - er et av mottoene mange 
norske sier til daglig. Ja, tegnspråk er virkelig i 
vinden. Døvesamfunnet er også i vinden! 

I desember 2015 vant Nyle DiMarco den 
 amerikanske realityserien toppmodell (Americá s 
Next Top Model). Døvesamfunn verden over 
fulgte mer eller mindre med på denne sesongen 
gjennom internett. Vinneren av denne sesongens 
Toppmodell er døv. Han brukte amerikansk tegn-
språk og delte med seg døvekulturen på nasjonal 
TV i USA. Og døvesamfunn verden over delte 
videoklipp av Nyle på sosiale medier under  
TV-sendingen av realityserien.

Som vinner av Toppmodell og med programleder 
Tyra Banks fikk Nyle oppmerksomhet fra me-
dier verden rundt. Til stor begeistring for døve-
samfunnet. Begeistringen bunner seg i at en døv 
person, som er morsmålsbruker i tegnspråk, viser 
frem døvekulturen på en fantastisk måte. Han 
ønsker verdens storsamfunn hjertelig velkommen 
inn i hans hjem, som også er vårt hjem.

På nytt ble det ellevill jubel hos døvesamfunn 
verden rundt, når Nyle også skulle danse USA i 
senk i den amerikanske versjonen av Skal vi danse 
(Dancing with the stars). Medier verden over skri-
ver om Nyle. Sosiale medier florerer av nyhets-
delinger, artikler, videoklipp og intervjuer med 
Nyle. Til og med det norske motebladet Min 
Mote har nevnt Nyle DiMarco i nett bloggen sin 
med tittelen: ”Døv toppmodell har blitt danse-
sensasjon i USA”.

Nyle introduserer døvesamfunnet for hele verden 
når han hele tiden sier tre viktige ting: Tegnspråk 
så tidlig som mulig er viktig. Å ivareta døve-
kultur er viktig. Å skape et identitet som døv er 
viktig. Han sier det døveorganisasjoner har sagt 
til politikere i mange år. At Nyle, en person som 
tiltrekker seg publikum fra ulike folkegrupper og 
folkesamfunn, som har besøkt det hvite hus, hilst 
på toppolitikere i USA, sier det på nasjonal TV 
og hele verden får med seg dette er helt fantas-
tisk. 

Tegnspråk er i vinden: folk synes tegnspråk er 
kult og spennende. De vil lære seg tegnspråk og 
bryr seg ikke så mye om tegnspråkets opphav 
som også inkluderer døvehistorien og døvekultu-
ren. Men nå som vi ser at det Nyle sier til medier 
har provosert organisasjoner som jobber mot 
tegnspråk så viser det at døvesamfunnet virkelig 
er i vinden. Folk er blitt nysgjerrige på mye mer!

Det kan vi takke Nyle og hele verdens døve-
samfunn for. Vi kan takke hverandre for det.  
Vi som deler all slags publisering om Nyle videre 
på sosiale medie-kanaler. Som igjen fører til at 
dine venners venner, din familie og slekt, dine 
arbeidskollegaer og alle andre, som bare kjenner 
deg som døv, nå plutselig får mer kjennskap og 
viser interesse overfor din kultur og din historie.

Merk dere at jeg skriver Nyle. Døvesamfunnet er 
på fornavn med hverandre. Likesom lille Norge 
sier Erna om Erna Solberg, så er døvesamfunnet 
som en familie – og du som leser dette er hjertelig 
velkommen til å bli en del av vårt samfunn ved å 
vise interesse for å lære deg om døvehistorien og 
døvekulturen.

Tegnspråk i vinden!

Jannicke Kvitvær
redaktør

LEDER
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Nå er det igjen tid for landsmøte. For nøyaktig tre år siden 
påtok jeg meg lederrollen med viten om at jeg skulle holde 
 stafettpinnen i tre år. Det har ikke vært så enkelt å overta 
 plassen etter Hanne B. Kvitvær som var en rutinert leder gjen-
nom 10 år. Alle vet at det å hoppe etter Wirkola er vanskelig. 

Men jeg skulle jo ikke bære all ansvar alene, men sammen med et 
mannskap. Vi skulle sammen som et team styre unna eventuelle 
skjær og stormkaster ute på sjøen. Som kaptein på skuta er det 
viktig å ha et erfarent og stabilt mannskap ombord. Allerede ved 
starten på vår tre års lange reise hoppet to av mannskapet ut av 
skuta og ble erstattet av to nye. Skuta gynget og stormen herjet 
flere ganger rundt skipet, men vi unngikk heldigvis forliset! Vi 
har under reisen måttet skifte kurs noen ganger. Og det ble et par 
heftige diskusjoner om hvilke kurs vi skulle velge, men med hand-
lingsplanen som sjøkart klarte vi å holde kursen noenlunde stødig 
mot landsmøtet som nå kommer i mai 2016.Nå kan jeg losse skipet 
til havnen, og jeg håper at jeg blir med videre som en av mannska-
pet på skuta til neste havn.

Tiden som forbundsleder har vært både givende og lærerikt. Også 
veldig hektisk i perioder. Vi har dessverre ikke oppnådd så mye 
som jeg hadde håpet og trodd. Her nevner jeg noen av sakene:

• NDF er ikke ennå godkjent som en språkpolitisk organisasjon i 
tillegg til funksjonshemmedes organisasjon.

• Landsdekkende nød-varsel for hørselshemmede er ikke kommet 
på plass

• Svak økonomi,

Min tid som forbundsleder

• Tolketjeneste har ikke blitt bedre, spesielt etter kl.16.00,
• Tegnspråk er fremdeles ikke kommet inn i allmenn språklov
• Harde kamper om å beholde/ styrke døveundervisning - at døve 

skal ha rett på likeverdig opplæringstilbud og ha rett til å velge 
paragraf 2.6 i opplæringsloven uten å slåss med PPT/ kom-
mune/ Statped.

Likevel kan jeg se at nå begynner det å skje noe:
• Nødvarsel for hørselshemmede har fått oppmerksomhet i media.
• Arbeid og sosialdepartementet har offentliggjort en tolkerap-

port som blant annet handler om hvordan sikre en mest mulig 
effektiv, forutsigbar og hensiktsmessig tolketjeneste i fremtiden. 
Tolkeutvalget har nylig bidratt med en uttalelse til rapporten.

• Venstre har kommet med en krav om å styrke tegnspråkets stil-
ling i skolen, de krever at regjeringen skal følge opp stortings-
melding 18. læring og fellesskap og 35 - mål og meining.

• Tegnspråk har blitt mer og mer synlig ute i samfunnet. 

Vi kan se en liten framgang her, ting tar tid. Hvis vi ser på NDFs 
snart 100 års historie så har NDF oppnådd mye, men alle våre 
kampsaker har tatt unødvendig mye tid. Jeg håper at flere av våre 
kampsaker blir realistiske før skuta kommer til neste havn om 3 
år. Den viktigste kampen er å styrke norsk tegnspråk, at staten 
fremdeles har et tydelig ansvar for å ivareta og styrke norsk tegn-
språk, samt at alle skal ha samme rettigheter i samfunnet om man 
er døv/ hørselshemmet/ KODA/CODA - unge eller gamle. Kort 
sagt, bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i 
samfunnet! Og så håper jeg videre at NDF igjen blir styrket med 
flere ansatte i kommende år, både lokalt og nasjonalt.

Hedvig Sinnes
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Nytt fra Norges Døveforbund

I DT nr 7/2015 nevnte vi at Agenda Kaupang med Arbeids- og 
sosialdepartementet som oppdragsgiver tar en gjennomgang 
av tolkeområdet i Norge. Agenda Kaupang leverte rapporten 
«helhetlig gjennomgang av tolkeområdet» til departementet den 
18. februar 2016. I april ble rapporten offentliggjort. NDFs 
tolkeutvalg har kommet med en uttalelse om rapporten, DT 
gjengir litt av uttalelsen: «Rapporten bekrefter i det store og det 
hele vårt inntrykk av manglende styring og utvikling av NAVs 
tolketjeneste. Mangelen på ledelse og effektiv organisering begrenser 

NDFs tolkeutvalg med en uttalelse om
«Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet»

våre medlemmers rett til tolketjenester. Dermed krenkes retten til å 
delta aktivt i samfunnslivet, og døve og hørselshemmedes ytrings-
frihet. Rapporten inneholder mange gode forslag, og NDF vil 
fremheve disse forslagene fra rapporten som viktige for oss:

• Tolketjenesten må være en egen nasjonal tjeneste under NAV 
med regionale kontor, og ikke organiseres under hjelpemiddel-
sentralene som i dag.

• Systemet for bestilling av tolketjenester må åpnes for mer bruker-
styring og gjøres mer effektivt enn i dag. 

• En turnusordning etableres i Oslo og Akershus, med et mål om 
at en ordning som sikrer tilgang til tolk etter arbeidstid etter-
hvert innføres i hele landet. 

• Økt satsing på kompetanseutvikling hos tolker, og tolker må få 
muligheter til  å spesialisere seg. 

• All tolkning bør finansieres av NAV.
• Fast minstesats for frilansere for å gjøre små tolkeoppdrag mer 

attraktive.
• Økt bruk av døve tolker»

Hele rapporten gjort av Agenda Kaupang og hele uttalelsen fra 
NDFs tolkeutvalg kan leses på deafnet.no

Bedre undertekster, ja takk!
NDF er ikke fornøyd med hvordan undertekster fungerer i dag 
og spesielt ikke fornøyd med nett-tv og nyhetsvideoer på sosiale 
medier. NDF har derfor opprettet en aksjonsgruppe som skal 
jobbe for bedre undertekster. 

Å ha bedre undertekster er noe som engasjerer mange. NDF 
har hatt en lang tradisjon om å kjempe for bedre undertekster 
– linsestreik i 1988 og direkteteksting på TV2 de siste årene for 
å nevne noe. 18.februar dette året innkasserte NDF nye poeng 
for et bedre tilgjengelig tv-tilbud. Stortingets kulturkomite la 
fram sin innstilling til regjeringens stortingsmelding «Åpen og 
opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfold». Meldingen 
sier at allmennkringkasterne, NRK og TV2, skal tekste alle 
programmer. Dette krever at Kringkastingslovens § 2-19 blir 
endret, der står det at det bare skal tekstes mellom klokken 18 
og klokken 23. Nå skal det tekstes hele døgnet, men fremdeles 
tar departementet et forbehold, de skriver at det skal tekstes: 
«dersom det er teknisk og praktisk mulig». NDF har lenge 
kjempet for at det skal bli en lovendring og nå har det ført 
fram! NDF er selvsagt ikke fornøyd med forbeholdet, men det 
er et skritt framåt. 
Imellomtiden så har flere på eget initiativ kjempet for å få bedre 
undertekster. To av disse er Stian Giltvedt og Jostein Dale. 
Stian Giltvedt står bak twitter-kontoen «krev undertekster» og 
har fått TV-serien «Lillyhammer» til å tekste alle seriens episo-
der. Jostein Dale har tatt kontakt med MdG-politikeren, Lan 
Marie Nguyen, om bedre undertekster etter en frustrert kveld 
foran en tekst-løs VGTV. De er nå i en dialog. 
Aksjonsgruppen som NDF har opprettet skal jobbe for å få 

bedre undertekst. Gruppen består av Stian Giltvedt og Jostein 
Dale, samt veteranen Helge Herland som kjenner til de ulike 
lover og forskrifter som er nødvendig for en vellykket aksjon. 
Interessepolitisk medarbeider Petter Noddeland skal være kon-
taktperson for denne gruppen. Gruppen skal jobbe mot ulike 
medier for å få bedre undertekster etter Kringkastingslovens § 
2-19 og da spesielt på nett-tv og nyhetsvideoer på sosiale me-
dier. Gruppen skal også jobbe mot politikere og Stortinget for 
å forbedre lover og forskrifter vi har i dag. Blant annet jobber 
gruppen med å fjerne «dersom det er teknisk og praktisk mulig» 
fra lovteksten og at det skal gis mer pengestøtte til undertekst-
arbeid. 

Bildet fra det første gruppemøtet 26. februar. Stian Giltvedt var med på 
møtet via skype og er derfor ikke med på bildet. 



6 3/2016Døves Tidsskrift

Medlemskontingent 2016
NDF har fått tilbakemeldinger om at medlemmer ikke 
har mottatt medlemskontingent for 2016. Har du som 
medlem hos NDF en registrert e-postadresse hos NDF? 
Da fikk du medlemskontingenten på e-post i år. NDF har 
sendt medlemskontingent på nytt i april til alle dere som 
har registrert e-post hos oss. 

Har du fremdeles ikke fått medlemskontingenten? Ta 
kontakt med medlem@doveforbundet.no og gi beskjed.

Trine Skei Grande og Venstre tar 
«dokument 8» på alvor
I Døves Tidsskrift 1/2016 hadde bladet en notis om ”dokument 
8” som ble utarbeidet av NDFs tidligere oppvekstkonsulent 
Aina T. Fossum. Dokument 8 handler om tegnspråkopplæring 
i den norske skole. Stortingsrepresentantene Trine Skei Grande 
og Iselin Nybø har nå fulgt opp NDFs ”dokument 8” om tegn-
språkopplæring for barn og unge i Norge, de foreslår nå tiltak. 
DT gjengir forslagene: 
 
1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget 

med en melding om tegnspråkets stilling i Norge, og særlig 
tegnspråk i opplæringen, hvilke rettigheter tegnspråkbrukere 
skal ha, og hvilke plikter offentlige myndigheter og andre 
instanser skal ha overfor tegnspråkbrukere og utviklingen av 
tegnspråket og tegnspråkkulturen.

2. Stortinget ber regjeringen melde tilbake om status for tiltak 
15 i St.meld 35 (2007-2008) «Mål og meining», om å vurdere 
situasjonen for tegnspråkbrukerne med hensyn til praktisk 
tilrettelegging for bruk av tegnspråk på ulike samfunnsom-
råder og de formelle rettigheter og plikter som er knyttet til 
dette.

3. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
en plan for det statlige tegnspråklige skoletilbudet.

4. Stortinget ber regjeringen innføre tegnspråk som valgfag i 
ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

5. Stortinget ber regjeringen sikre at tegnspråk som andrespråk 
blir en rettighet og en mulighet på samme måte som samisk 
og finsk i norsk skole.

6. Stortinget ber regjeringen gjøre rede for status for hvordan 
kommunene ivaretar rettighetene til tegnspråkbrukere etter § 
2-6 i opplæringslova, inkludert de som har fått avslag, og om 
nødvendig føre regelmessig tilsyn.

Gjør deg klar for døvehistoriens 
største folkefest 
- jubileumsåret 2018!

Har du en prosjektidé  
du ønsker å gjennomføre?
Søk ExtraStiftelsen via NDF. Norges Døveforbund har en 
omfattende prosjektvirksomhet og er en av søkerorgani-
sasjonene til ExtraStiftelsen. NDFs interne datofrister for 
søknader er følgende: 

Extra Express:  Søknadsfrist: 15. mars og 15. september. 

Helse:  Send en skisse før 1. juni
  Søknadsfrist 15. august 

Forskning:  Send en skisse før 15. april
  Søknadsfrist: 15. mai 

Mer informasjon på www.deafnet.no eller kontakt  
NDFs prosjektkoordinator Petter Noddeland  
– petter.noddeland@doveforbundet.no

Nytt fra Norges Døveforbund

Ønsker du DT i pdf-fil?
Gi beskjed til  

redaktør jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Vi vet at den norske døvehistorien med døveskoler 
går mer enn 200 år bak i tid. Og i 2018 feirer Norges 
Døveforbund hele 100 år. NDF planlegger en stor fol-
kefest som historisk vil markere organisasjonens lange 
historie. Vi tar en liten kikk på hva slags forberedelser 
og forslag NDFs jubileumskomite har tenkt ut, forsla-
gene skal legges frem på lands møtet nå i mai.

Målet med jubileet er først og fremst å synliggjøre norsk 
tegnspråk og døvekultur for storsamfunnet. I form av å 
begeistre storsamfunnet, heve kunnskapen hos politikere 
og andre offentlige aktører. Samt skal jubileet samle inn 
og dokumentere historier, dette vil også styrke kunnska-
pen om NDFs historie hos døve og hørselshemmede – og 
andre personer i tegnspråkmiljøet.

Jubileumskomiteen satser på et folkefestsamarbeid med 
hele Norge: Døves Media lager jubileumsfilm, Teater 
Manu med et jubileumsturné, samt en jubileumsstafett 
med Ål folkehøyskole og norske døveforeninger. Jubi-
leumsmarkeringen vil da pågå i et halvt år før den siste 
jubileumsuka i Oslo. Jubileumsuka er foreslått å starte den 
16. mai med avslutning den 21. mai 2018. 

I tillegg vil det også foregå en håndalfabetskonkurranse 
hvor elever fra et bestemt klassetrinn i alle norske skoler 
konkurrerer om hvem som kan bokstavere raskest, finalis-
tene møter hverandre under jubileumsuka. Tegnspråk skal 
også synliggjøres på melkekartongene til Q-meieriene.  
Og sist, men ikke minst en jubileumsbok som Helge 
 Herland skal forfatte.
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Norge rundt
Mastergradsstipend til studenter som 
skriver om språkpolitiske emner
Språkrådet skal i 2016 dele ut inntil fem stipender til studenter 
som skriver om utvalgte språkpolitiske emner. Alle studenter 
som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke. Sti-
pendene er på 20 000 kroner hver. I år ønsker vi søknader med 
tema innenfor disse fag- eller emneområdene:

Språk i arbeids- og næringsliv
Språk i høyere utdanning
Språk og IKT
Tegnspråk
Nasjonale minoritetspsrå

Du kan lese mer om stipendene på Språkrådets nettsider. Søk-
nad sendes til post@sprakradet.no innen 15. september 2016. 

På flukt mot Nord! 

Lubna Mehdi for NDFU og NDF, Ulla Brauti for Ål folke-
høyskole og Hanne B. Kvitvær for NDF-Stavanger deltok på 
en konferanse i Stavanger den 12. april om dagens flyktningsi-
tuasjon i Norge. Den røde tråden gjennom konferansen var å 
gi tilbud om språkopplæring i norsk til nykommende barn og 
unge tidlig som mulig, det ble også sagt at det er et lovbrudd 
hvis barn ikke får skolegang. I en kommentar fra de tre repre-
sentantene nevnes det at det også er lovbrudd når nykommende 
døve og hørselshemmede ikke får oppfølgning på tegnspråk, av 
personer med riktig tegnspråkkompetanse.

Extra Express ga 15 000 kr til iPad-
kurs til seniorforeningen i Stavanger
Ipad-kurs for eldre døve og hørselshemmede har tidligere blitt 
gjennomført i et par byer i Norge. Nå har seniorforeningen 
i Stavanger også fått midler til å få gjennomført kurset som 
ble fordelt over 4 kursdager. Kursene besto av grunnleggende 
kurs, som kjøp av iPad og deretter opplæring av hvordan en 
kan bruke iPaden med ulike nyttige apper og bruk av internett 
generelt. Den siste kurskvelden ble ledet av Gry og Geert-Jan 
Nilsen som ga opplæring i å bruke iCloud, kamera, bildearkiv, 
e-post og sist, men ikke minst FaceTime. 
FaceTime var til stor begeistring for kursets deltakere da de nå 
kan bruke det flittigt til å ringe hverandre for telefonsamtaler. 
Toralf Ringsø fra seniorutvalget var tilstede på den siste 
kurskvelden og holdt et en-times foredrag om iPad-kurset som 
tidligere har blitt gjennomført på Østlandet, samt om siste nytt 
fra NDFs Seniorutvalg.
Seniorforeningen bestemte også at det skal være en person med 
iPAd-kompetanse tilstede på seniorforeningens månedlige treffer, 
slik at folk kan spørre om hjelp og råd når det er behov for det.

Chattefunksjon som  
nødmeldingstjeneste!
Den 26. april lanserte SmartHelp en chattefunkjson på appen 
sin, appen fungerer foreløpig bare i Sør-Trøndelag. Nå kan 
du som bor i Sør-Trøndelag kontakte 110 og 113 og oppgi 
ditt problem i nødsituasjoner gjennom å skrive på mobilen. 
Ambulanseforumet forteller at personer fra andre steder i Norge 
oppfordres til å laste ned appen slik at det viser et stort behov 
for en slik viktig løsning. Videre står det også at flere land i ver-
den, blant annet Sverige, Storbritannia, Irland, Island og USA, 
har hatt sms-tjeneste for døve i flere år. I noen av landene er det 
kun døve eller stumme som kan registrere seg for tjenesten.

Sankthansaften hos Deaf Riders mc!
Deaf Riders gjentar suksessen fra ifjor og inviterer alle til å feire 
en hyggelg sankthansaften i lokalet deres på Stavern, Vestfold. 
Risøyveien 7, 3290 Stavern. Dette er et arrangement for døve 
og hørselshemmede. Teltplasser og kjøp av mat er tilgjenge-
lig. For spørsmål, ta kontakt med med Sten Arne Karlsen (tlf: 
97157861).

Sommeropphold i Kristiansand

På grunn av mye utleievirksomhet så er tidsrommet for åpent 
sommeropphold på Kristiansand Døvesenter innskrenket til: 
fra mandag 11. juli til torsdag den 28. juli. Det blir ingen Reke-
fest i år, vi satser på Rekefest neste år.
Sommervakt kommer til å være tilstede hele tiden under som-
merperioden så det er muligheter for drop-in, men ved ønske 
om å reserve rom: ta kontakt med utleieansvarlig Tommy 
Andre Johansen på epost utleie@kdf.no og SMS 45216056.
For ytterligere info og pris, se www.kdf.no
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Verden rundt

Londons nye ordfører vil styrke 
BSLs status i London
Den nyvalgte ordføreren i London, Sadiq Khan, kan litt britisk 
tegnspråk. Under valgkampanjen lovet han å styrke et doku-
ment kalt: BSL Charter. Et dokument som løfter opp British 
Sign Language (britisk tegnspråk) i London.

AGBell raser over Nyles 
 uttalelser om tegnspråk i media
AGBell er en organisasjon i USA som jobber mot tegnspråk og 
står for en ren talespråklig oppvekst hos døve og hørselshem-
mede barn. Organisasjonen ble rasende over Nyles uttalelse 
i media om hvor viktig det er å gi døve og hørselshemmede 
barn tegnspråk tidlig som mulig. AGBell skrev et innlegg i en 
amerikansk nettavis, og som igjen skapte stor oppstandelse i det 
amerikanske døvesamfunnet. Det amerikanske døveforbundet, 
og døve amerikanske forskere skrev debattinnlegg mot AGBells 
uttalelse i nettavisen. Dette resulterte i at flere personer som 
vokste opp med AGBell kom frem med sine historier om hvor-
dan det har vært å finne tegnspråk i voksen alder og innse at de 
hadde mistet mye av livet uten tegnspråk.

Aksjoner i Sverige gir resultater
I Sverige har det pågått flere aksjoner den siste tiden: Et av 
aksjonene ble drevet sterkt frem i sosiale medier i protest mot 
SPSMs (Sveriges svar på Statped) prosess i ansettelse av en 
ny avdelingsleder på døveskolen i Lund #dövrektornu. Ifølge 
det som er kommet frem i saken ble en døv person ikke tatt 
med videre i ansettelsesprosessen og videre intervjurunder. 
Den døve kandidaten, som kommer fra et annet nordisk land, 
har relevant utdannelse for stillingen. Som del av protesten 
på hvordan prosessen ble utført på, så lenket folk seg fast på 
skolens område og elever streiket. Nettaviser og andre medier 
fulgte med på saken. Til og med det amerikanske tegnspråklige 
nett-TV kanalen ”The Daily Moth” tok opp dette som en sak i 
et nyhetsinnslag.  Aksjonens krav var at SPSM skulle gjøre hele 
ansettelsesprosessen på nytt. 

Aksjonen har nå ført til at SPSM vil gi døve som allerede er 
ansatt i SPSM-systemet tilleggsutdannelse i ledelse for å kunne 
gi de jobb i ledelsesposisjoner.

En annen aksjon i Sverige som ga resultater foregikk i Örebro. 
Örebro har en nasjonal videregående skole som alle døve og 
hørselshemmede i Sverige kan søke seg til. Skolen er under 
oppussing og planen er at skolen skal flyttes til nye lokaler fra 
og med høst 2016 på grunn av oppussingen. I april bestemte 
ledelsen plutselig at deler av skolen skulle flyttes til andre loka-
ler i løpet av kort tid. Det ble store protester av både elever og 
lærere, fordi den ene avdelingen som skulle flyttes – er avdelin-
gen som består av døve elever. Protesten gikk ut på at det var 
diskriminering å kjøre over den ene gruppen. De fikk gjennom-
slag for protesten, avdelingen skal ikke flyttes før høst 2016.

Nyle DiMarco har opprettet  
en fond for døve barn
Fonden heter: The Nyle DiMarco Foundation og er en fond 
som er for organisasjoner, institusjoner og individuelle personer 
som jobber for å bedre døves levevilkår rundt i verden. Fonden 
prioriterer døve barn og deres familier og har som mål å utvikle 
tilgjengeligheten til informasjon, tidlig språkopplæring og 
tospråklig opplæring. Fondens slagord er at alle barn fortjener 
kjærlighet og språk.

Kjære Hørende

En varm video på amerikansk tegnspråk under navnet ”Dear 
Hearing People” har blitt delt verden over. Det er Sarah Glide, 
som står bak appen Glide, som har markedsført videoen. 
Videoen viser flere døve amerikanske personer som forteller 
verden hva de har på hjertet. Jules Dameron er en av to som har 
laget denne filmen. Jules Dameron var med i produksjonen av 
Døves Medias TV-serie: Møkkakaffe (2013). 

Døve Nyle DiMarco i USA tar 
danseverden med storm

Døve Nyle DiMarco, som vant den amerikanske reality-TV 
toppmodell danser nå inn i folkehjerter. Han har fått mye 
oppmerksomhet i media den siste tiden, og bidrar til å synlig-
gjøre amerikansk tegnspråk, døvekultur og døvehistorie på en 
utmerket måte.
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DNR står for Døves Nordiske Råd og ble 
stiftet cirka 50 før Nordisk Råd. Rådet 
treffes to ganger i året for å utveksle og 
rapportere landsituasjoner, samt jobbe 
forent med interessepolitikk i Norden. 
DNUR er ungdomsrådet som har møte 
parallelt med DNR, og har målgruppen 
barn og unge samt ser de til at nordiske 
arrangementer går sin faste gang.

Årets første DNR- og DNUR-møte ble 
avholdt 14.-17 april på Island. Danske 
Døves Landsforbund som er formanns-
organisasjonen for DNR nåværende 
periode la frem et utkast på et politisk 
dokument som både DNR og DNUR 
skal stå bak, et dokument om nordisk 
perspektiv på artikkel 24 i FNs konven-
sjonen om rettigheter for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.

Dokumentutkastet setter lys på at DNR 
er aktiv i den internasjonale debatten 
om retten til tegnspråk, da den nordiske 
modellen med tospråklig undervisning 
på tegnspråk historisk sett er et forbilde i 
internasjonalt sammenheng. Dokumen-
tet tar opp dagens situasjon i Norden 
når det kommer til rettigheter som står 
i artikkel 24. DT gjengir her noe av det 
dokumentutkastet går ut på:

DNR argumenterer ikke for en spesi-
alundervisningstilbud vs en integrert 
skole, men heller har de et fokus på en 

tospråklig undervisningsmiljø som gir 
full inkludering. At holdning og tilgang 
til tospråklighet er en nødvendig innsats 
som alle barn skal få fordelen av.

DNR mener at det skal skje et termino-
logi-, holdnings-og verdiskifte om døve 
og hørselshemmede barns rett til språk 
og kultur, og at merverdien ved mang-
foldighet og lik deltakelse kommer frem. 
Videre står det at det kreves oppbakking 
fra hele samfunnet hvis den nordiske 
skolen skal bli inkluderende. 

DNR mener at det er nødvendig at de 
som underviser skal være døve og være 
rollemodell for elevene. Det kommer 
også frem i dokumentet at døve lærere 
viser hvordan det er å være døv og sam-
tidig en samfunnsborger, at døve lærere 
også ser døve barn som fremtidens ledere 
og har generelt høye forventninger til 
de som mennesker. Dokumentet peker 
også på at situasjonen slik det er i dag i 
Norden: at det er de døve lærerne som 
først blir sagt opp og må gå.

Dokumentutkastet løfter også frem 
hva DNR anbefaler på veien videre og 
henviser her til blant annet artikkel 24 
for å styrke anbefalingene: At Nordiske 
lands respektive kunnskapsdepartementer 
lager en handlingsplan for hvordan døve 
og hørselshemmede barn skal undervises. 
Disse handlingsplanene skal ha utgangs-

Nordisk møte på Island

Nordisk perspektiv på artikkel 24! 
Jannicke B. Kvitvær

Visste du at DNR ble opprettet for mer enn 100 år siden? 
Og at Nordisk Ungdomsleir (NUL) feirer 62 år i år? 

Fakta:
- Lederlandet/formannslandet 

for DNR byttes hvert fjerde år. 
Byttingen foregår under Nordisk 
Kulturfestival som avholdes hvert 
fjerde år.

- DNR/DNUR-møter holdes to gan-
ger pr år.

- DNR ble stiftet i 1907 i Køben-
havn.

- DNUR ble offisielt stiftet i 2001 
(mens NUL ble stiftet i 1954)

- DNR og DNUR består av represen-
tanter fra de nasjonale døvefor-
bundene og døve ungdomsfor-
bundene i Norden.

- Nordiske arrangementer som fin-
nes i dag i regi av DNR og DNUR:

- Nordisk Kulturfestival
- Nordisk Ungdomsleir (NUL)
- Nordisk Juniorleir (NJL)
- Nordisk Barneleir (NBL)
- Nordisk Ungdomsseminar (NUS) 

punkt den sosiale modellen for personer 
med nedsatt funksjonsevne og planen 
skal utarbeides tett sammen med og ledes 
av organisasjoner som er oppbygget og 
ledet av døve. Videre skal kunnskapsde-
partementene lage en handlingsplan for 
hvordan det til envher tid kan sikres at 
det finnes lærere på skolene som bruker 
et kvalifisert tegnspråk. Rådgivningen til 
døve og hørselshemmede barn og deres 
familier bør skje på et vitenskapeligbasert 
grunnlag og innebære en helhetsorientert 
informasjon om ulike språklige mulighe-
ter som finnes for barnet. Videre står det 
at i tråd med menneskerettighetene skal 
tegnspråk presenteres for foreldrene, som 
reell mulighet for deres barn. At rådgiv-
ningen også bør innebære informasjon om 
tegnspråkmiljøet og døvekulturen, og for 
foreldre med interesse bør det også henvi-
ses til organisasjoner ledet av døve, samt få 
muligheten til å møte døve rollemodeller.

Hele dokumentet er et utkast som 
skal gås gjennom av de nordiske 
landenes nasjonale døveforbund og 
døve ungdomsforbund før det tilslutt 
skal sendes videre til NMR (Nordisk 
Ministerråd), og kunnskapsdeparte-
menter i respektive land.



10 3/2016Døves Tidsskrift

Folk på Gata
Av Jannicke B. Kvitvær

Christine Winge

Din alder? 36 år
Bosted? Sandefjord
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? Døv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Navnet Norges Døveforbund involverer hele Norge, hvis vi 
tar bort «Norges» – hva er da poenget med å hete «Døve-
forbundet»? Altså folk kan begynne å lure på hvor i Norge 
«Døveforbundet» kommer fra? Er det nasjonalt, en kommune 
– eller et fylke? I Norge har vi jo døveforeninger og fylkeslag, 
og med navnet «Norges Døveforbund» så kommer det tyde-
lig frem at det er en nasjonal organisasjon, med tilknyttede 
lokallag. Dette viser en helhet av organisasjonsstrukturen.

...eller i dette nummeret: folk på seminar.
Månedens spørsmål er følgende: Hva tenker du om å endre navn 

fra «Norges Døveforbund» til «Døveforbundet»?

Jo Arve Furland

Din alder? 44 år
Bosted? Ålesund
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? Døv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Jeg er usikker på om det er bra å ta bort «Norges» og endre 
navn til kun «Døveforbundet». Kommer organisasjonen til 
å beholde tilskuddene? Eller kanskje det fører til at vi får 
økt tilskudd? Her synes jeg det skal undersøkes mer, det bør 
komme frem en konsekvensundersøkelse på bordet først. For 
jeg vet ikke helt hva dette innebærer. Vi må passe på slik at 
vi ikke mister det vi har nå, det er viktig å få alt frem før en 
eventuell navneendring.

Odd Skjellum

Din alder? 61 år
Bosted? Akershus
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? Døv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Vi er i en ny tid nå, kanskje trenger vi en navneendring? 
Kanskje ikke. Vi kan se at døveforeningene i Norge er i 
stadig utvikling med tanke på navneendringer, men om 
det er positivt eller negativt – det vet jeg ikke.

Ida Nicole Bøe

Din alder? 26 år
Bosted? Kommer fra Oslo,  
bor i Bergen
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? Døv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Jeg mener at navnet «Norges Døveforbund» har større status. 
Navnet «Døveforbundet» virker som en organisasjon med 
lav status, og kanskje kan dette oppfattes som en useriøs 
organisasjon.

Tore Solem

Din alder? 58 år
Bosted? Trondheim
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? Døv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Jeg synes at forslaget er god, men samtidig må vi se på hva 
medlemmene tenker. Jeg tok opp det med medlemmer i 
Trondheimsområdet, og det er delte tanker her. Noen er 
positive til forslaget og noen andre er negative. De eldre med-
lemmene ønsker å beholde navnet «Norges Døveforbund», og 
jeg synes det er viktig at styret tenker på de eldre. Det er ikke 
bare bare å forandre noe, men jeg er selv positiv til forslaget. 
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Sara Therese Åsan

Din alder? 37 år
Bosted? Kristiansand
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? Døv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Ja, si det. Hva blir konsekvensen hvis vi tar bort Norge fra 
«Norges Døveforbund»? Hvordan har de andre organisasjo-
nene gjort det, har de beholdt sine navn? Jeg vet ikke helt 
om det er så lurt av NDF å ta bort «Norge», jeg synes de 
skal undersøke saken ytterligere. Det bør komme frem en 
undersøkelse som baserer seg på hva de andre organisasjonene 
tenker, både norske organisasjoner – og nasjonale organisasjo-
ner i andre land.

Lasse Skjerseth Furnes

Din alder? 24 år
Bosted? Oslo
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? Døv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

For meg er navnet «Norges Døveforbund» mer profesjonelt, 
det viser at organisasjonen er landsdekkende og det er en bra 
profilering hos det offentlige sektor. Å endre navn til bare 
«Døveforbundet» vil føre til at navnet virker veldig almin-
nelig - og som noe mer lokalt. Jeg synes at «Norges» bør bli 
værende, å ta bort Norge fra «Norges Døveforbund» føles 
ikke riktig. Jeg og mange er jo vokst opp med det navnet, vi 
kjenner til Norges Døveforbund – og selv om jeg kanskje sier 
«Døveforbund» i dagligtalen så synes jeg likevel at navnet 
«Norges Døveforbund» skal beholdes.  

Sondre Uteng Olsen

Din alder? 20 år
Bosted? Oslo
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? 
Steindøv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Å ta bort «Norge» i navnet Norges Døveforbund kan føre til 
den konsekvensen at folk lurer på hva eller hvem organisa-
sjonen er for, «tilhører organisasjonen Norge eller?» liksom... 
Jeg tenker her på at NDF er nasjonalt, og driver også med 
internasjonal politikk... Dette er et vanskelig spørsmål som 
jeg ikke har tenkt så mye på egentlig.

Linn Therese Overøye

Din alder? 30 år
Bosted? Stavanger
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende? Døv
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

«Døveforbundet» høres ikke helt riktig ut, personlig så mener 
jeg at vi skal fortsette med navnet «Norges Døveforbund» 
fordi navnet viser at organisasjonen tilhører hele Norge.

Mads Andre Strømnes

Din alder? 33 år
Bosted? Bodø
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende?  
Hørende
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Det er fint med et kort navn. Jeg tenker at organisasjonen er 
jo i Norge, så vi vet jo at det er Norge. For eksempel HLF, 
de heter ikke Norges Hørselshemmedes Landsforbund, så jeg 
tenker det blir jo litt det samme med Norges Døveforbund, at 
det er nok med «Døveforbundet». Jeg er positiv til forslaget. 

Ståle Pedersen

Din alder? 41 år
Bosted? Nord-Troms 
Er du døv/hørselshemmet/CODA/
tegnspråktolk eller hørende?  
Født hørselshemmet, i dag døv.
Hva tenker du om å endre navn 
fra Norges Døveforbund til Døve-
forbundet?

Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på akkurat dette, men jeg 
synes «Døveforbundet» høres helt ok ut. Det er lett å få med 
seg, og kanskje hørende har lettere for å forholde seg til nav-
net «Døveforbundet».  Og det er kanskje lettere å finne frem 
til det hvis en søker etter «døveforbundet» på internett?

Døves Tidsskrift har undersøkt hva andre norske organisasjonene heter på papiret:

•  I 2016 har Brønnøysundregisteret 15 384 registrerte organisasjoner som heter noe med «Norges». 

•  Blant de registrerte navnene finner vi «Norges Blindeforbund» «Norges Lastebileier-forbund», «Norges Musikkorpsforbund», 
Norges Nasjonale Institusjon for menneskerettigheter», «Norges Minigolf Forbund» med flere. 

•  De registrerte navnene med «Norges» inkluderer også lokallag, som for eksempel «Norges  Døveforbund – Stavanger»,  
«Norges Diabetesforbund, Bergen» med flere.

Folk på Gata
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Fra venstre: Mads Strømnes, Daniel Mosti, Sondre Uteng Olsen(NDFU), Harald Oppigård, Petter Noddeland 
(NDF), Vidar Sæle, Christine Winge, Lasse Furnes, Hanne B. Kvitvær, Tore Solem, Fie R. Sennels(NDFU), 
Jo Arve Furland, Thomas Blix, Ida Bøe, Michael Haukeland, Silje Pedersen, Svein Arne Peterson, Sara Åsan, 
Linn T. Overøye, Amund Haugen, Jorid Fagerlid, Volker Kløckner, Odd Skjellum og Kåre Helgesen. Sittende 
foran: Seminaransvarlig, Eva Skovli(NDF). 3 personer var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Hovedfokuset for seminaret 
var aktiviteten i døveforenin-
gene. Målet med samlingen 
var å informere om tilskudds-
ordningene som NDF og re-
sten av Norge har, samt erfa-
ringsutveksling når det gjelde 
aktiviteter og kurs på lokalt 
plan. For eksempel tegnspråk-
kursene som foreningene 
arrangerer, tilskuddsordninger 
som krasjer med hverandre, 
hvilke tilskuddsordninger som 
kan søkes. Fylkesordninger 
og kommunale ordninger. 
Interessepolitikk på lokalt 
plan. Medlemsrekruttering 
og medlemstilbud i døvefore-
ningene. 

Minst 5,2 timer med 
aktiviteter i uka for 
lokallagene!
NDFs organisasjonskon-
sulent Eva Skovli fortalte 
om tilskuddsordninger og 
kurstimer. NDF trenger 6000 
kurstimer for å opprettholde 
tilskuddet NDF får fra Fun-
kis, ellers er det en nedgang 
på 10% hvert år. 6000 timer 
delt på 22 døveforeninger blir 
det 5,2 timer med aktivitet i 
uka. Hva kan regnes som kurs 
og hva kan ikke bli beregnet 
som kurs? Kursvirksomheten 
i lokallagene er varierende, 
noen erfarer godt besøk, andre 
erfarer dårlig besøk. Tegn-
språkkafé i foreningene kan 
ikke skrives opp som kurs, 

konklusjonen som alle var 
samstemige i, jo flere medlem-
mer, jo lettere vil en utføre 
interessepolitisk arbeid.

Om lokale tilskudds-
ordninger
Thomas Blix foreleste om lo-
kale tilskuddsordninger, han 
brukte eksempler fra Vestfold-
området og fortalte at døvefo-
reninger med fylkesnavn ikke 
kan søke tilskudd fra kom-
munen. Det ble diskusjoner 
mellom seminarets deltakere 
om ulike erfaringer med både 
fylkestilskudd og kommunalt 
tilskudd, noen får begge deler. 
Andre får det ikke. 

Foreningenes tegn-
språkkurs
NDF har sett at det er et stort 
ønske fra foreningene om å få 
lik kursmateriale i foreninge-
nes tegnspråkkursvirksomhet. 
Vidar Sæle foreleste om ODFs 
tegnspråkkursmateriale og 
dets kursvirksomhet. Han 
viste frem statistikk på antall 
deltakere fra 90-tallet til 
00-tallet. Oppgang, nedgang 
og nå er det oppgang igjen. 
Seminaret diskuterte videre 
om å kjøpe hverandres materi-
ale, kurskostnader, kurslærere. 
Det ble tilslutt en diskusjon 
om å opprette et utvalg under 
NDF som skal jobbe videre 
med tegnspråkkursmaterialet i 
lokallagene.

NDFs organisasjonsseminar 2016

Jannicke B. Kvitvær

Helgen 11.-13. mars 
arrangerte NDF et 
 organisasjonsseminar 
for Norges døvefore-
ninger og ungdoms-
klubber. Det er flere 
år siden sist et slikt 
seminar direkte for 
døve foreningenes til-
litsvalgte og ansatte 
har vært arrangert. 

men er det foredrag samme 
kveld kan foreningen skrive 
opp den tiden, da må også 
navn på alle personer som var 
tilstede skrives opp.  Mange 
av foreningene var godt kjent 
med tilskuddsordningenes 
krav, men behovet for å dis-
kutere det og å få tydelige svar 
på spørsmål som foreningene 
sitter med til daglig var til stor 
nytte.
Eva Skovli informerte også om 
NDFs nye medlemssystem: 
nå kan alle medlemmer logge 
inn med sin egen brukernavn 
og gjøre endring i adresse eller 
e-postadresse selv. 

Lokallagene er NDFs 
forlengede arm!
NDFs interessepolitiske med-
arbeider Petter Noddeland 
foreleste om interessepolitisk 
arbeid og hvor viktig det er 
at døveforeningene synliggjør 
tegnspråk og døvesamfunnet 
ved å også drive med interes-
sepolitikk på lokalt/regionalt 
plan. Han hadde også et 
foredrag om medlemsrekrut-
tering, hvor viktig det er å få 
flere medlemmer og kom med 
forslag på hvordan det kan 
gjøres. Diskusjonen mellom 
seminarets deltakere under 
foredraget dreide seg som det 
virkelig var viktig. Og stilte 
spørsmål ved om kanskje en 
heller skal fokusere på det in-
teressepolitiske arbeidet, men 

Involver  
ungdommen mer!
Sondre U. Olsen og Fie R. 
Sennels ga en innledning om 
NDFU og om ungdomsklub-
bene i Norge. På seminaret 
var nesten alle Norges ung-
domsklubber representert. De 
understrekte flere ganger at 
døveforeningene må involvere 
unge og barn – og nevnte at 
NDFU kan være behjelpelige 
med tips og råd. De uttryk-
ket et stort ønske om flere 
ungdomsklubber i Norge. 

NDF i dag
NDFs generalsekretær Bjørn 
A. Kristiansen kom på søndag 
og holdt et innlegg om NDF 
i dag med nye utvalg under 
NDF: KODA-utvalget, om 
hvor viktig det er med likeper-
sonsarbeid – som for eksempel 
foreldretelefonen til oppvekst-
utvalget. Samt hvilke tanker 
NDF har om den nærmeste 
fremtiden, om det kommende 
landsmøtet og om forandrin-
ger i NDF-administrasjonen.

Seminarets statistikk:
11 døveforeninger + 3 ung-
domsklubber var representert
24 deltakere totalt
16 menn
8 kvinner

Antall lokallag i Norge:
NDF har 22 lokale døvefore-
ninger - NDFU har 4 lokale 
ungdomsklubber
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 på full rulle

Idrettsgalla 2016
Oslo Døves Sportsklubb arrangerte for andre år på rad idretts-
galla for sine medlemmer. Døves Media tok turen for å filme 
begivenheten og benyttet anledningen til å få pratet med et 
par av arrangørene for å høre hvorfor de arrangerer det og hva 
medlemmene synes om arrangementet. Det var festmiddag, 
prisutdelinger og fest for alle som deltok. Men idrettsgallaen 
handler nok ikke bare om det. Få med deg reportasjen og se hva 
de sier.

Sølv i Deaf Champions League 2016
Oslo Døves Sportsklubb futsalguttene tok sølv i Deaf Cham-
pions League i Spania. Vi tok i mot dem på Oslo Lufthavn, og 
mens vi ventet pratet vi litt med de andre som sto og ventet på 
medaljevinnerne. 

Asylmottak på Ål folkehøyskole

NRK produksjon; Snakkis 

Sesong 3 har nylig blitt vist på NRK1, hvis dere ikke fikk det 
med dere kan det fremdeles ses på NRKs nett-TV. Snakkis 
konseptet er litt annerledes i år der hvor Paal snakker med én 
gjest om gangen i hele 19 minutter. I år har vi vært så heldige 
å få besøk av Lubna Mehdi, Liisa Kauppinen, Thorbjørn 
Sander, Peter C. Hauser, Marko Vuoriheimo, Tomas Kold 
og Harald Vik. Vi har en fin blanding av både norske og 
utenlandske gjester, som har blitt til syv fine programmer. Vi 
kommer til å legge dem ut på DMTV etterhvert også.

DMTV (forkortelse av Døves Media TV, det er vår nett-tv)

Vi har lansert DMTV-arkivet 
der vi har digitalisert cirka 
700 videoer som vi har pro-
dusert for NRK siden 1989. 
For å få tilgang til alle de fine 
programmene må dere regis-
trere dere på DMTV.  Det er 
helt gratis. 

Etter at dere har opprettet 
en DMTV-bruker kan dere 
se mange fine programmer 
som for eksempel Tegnsatt, 
Tegntitten og Tegnkult! 

Husker dere programmer som 
Bamse B, Det gule hjørnet, 
Kims lek, Max og Amalie, 
Undringstårnet eller tidligere 
Snakkis programmer? Alt 
finnes i arkivet på DMTV. 

Det finnes også en egen app 
for DMTV som dere kan 
laste ned.

DMTV på nett i 2016

Vi fikk alle med oss at det var en flyktningkrise i hele Europa, 
og vi merket også strømmen av flyktninger som kom til Norge. 
Vi har undersøkt og laget en reportasje om hvordan det er å 
være døv og å komme til Norge og hvordan vi tar i mot dem.

Neste reportasje som snart blir sendt ut på nett er «Hva er 
tegnet for Islam?», «Tattoo»  og mer. Dere kan følge med på 
Facebook og Tekst-TV der vi ofte kommer med oppdateringer.

Ny dokumentar-serie for DMTV
Døves Media skal sommeren og høsten 2016 produsere en ny 
dokumentar-serie for DMTV
I serien «Mitt Norge» følger vi programlederen, en ung jente på 
21 år, som nettopp har fått lappen og som har et sterkt ønske 
om å se sitt eget land. Hun har kjøpt sin første bruktbil i Ham-
merfest og skal nå kjøre Norge sørover på langs, og på veien 
oppleve sitt eget land og hvordan døve har det.

Vi er på jakt etter gode historier, spennende mennesker og 
interessante temaer fra hele Norge og vi vil gjerne utfordre dere 
med å komme med forslag til hvor programlederens reiserute 

skal gå! Det eneste vi har bestemt oss for er at programlederen 
skal starte på Nordkapp den 1. august 2016  og at hun skal 
komme i mål et sted i Sør-Norge den 25. August 2016.

Så, vet dere om mennesker som vi burde intervjue (i alle al-
dersgrupper), steder vi må besøke, historier som er viktige eller 
spennende å fortelle ta kontakt med press@dovesmedia.no
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Han har tidligere hatt ansvar 
for et arbeidsseminar hos 
EFSLI (Europeisk forum 
for tegnspråktolker) som ble 
holdt i Kroatia som handlet 
om etikk. Han har også vært 
på turné i Ukraina, Tyskland 
og flere andre land med fore-
draget "døv tolk". Han har 
tidligere jobbet som lektor 
hos Brown University (USA) 
som tegnspråklærer. 

Denne turnéen er en del av 
prosjektet "Døv tolk" hos 
Oslo Døveforening. Prosjek-
tet er finansiert av Extra-
Stiftelsen gjennom Norges 
Døveforbund. Formålet med 
prosjektet er å dokumentere 
og kartlegge behovet for døv 

tolk. Hensikten med turnéen 
er å gi kunnskap til døve om 
døve tolker.

Arkady vil bruke internasjo-
nale tegn under foredraget, 
og det vil bli tolket til norsk 
tegnspråk. Noen steder vil 
det også bli tolket til norsk 
talespråk (ta gjerne kontakt 
med kontaktperson for ditt 
lokale område for å høre 
om det blir tolket til norsk 
talespråk).

Arkady sitter med stor og 
nyttig erfaring innenfor 
dette området, alle vil få et 
stort utbytte av å se hans 
foredrag. Alle, både døve og 
hørende (både tegnspråklige 

og ikke-tegnspråklige), er 
hjertelige velkomne. 

Informasjon og kontaktper-
son hos hver enkelte by kan 
du finne nedenfor. Har du 
spørsmål vedrørende Arkady 
og hans foredrag, ta kontakt 
med prosjektlederen for pro-
sjektet "Døv tolk" - Maren 
Oriola. Epost: maren@odf.no

Har du spørsmål vedrørende 
sted, ta kontakt med kon-
taktperson på det aktuelle 
stedet.

Jeg (prosjektlederen,  Maren 
Oriola) benytter nå an-
ledningen til å vise min 
takknemlighet til Døves 

Fylkeslag Nordland, Trond-
heim Døveforening, Møre 
og Romsdal Døveforening, 
Oslo Døveforening, Vest-
fold Døveforening, Norges 
Døveforbund-Stavanger og 
Bergen Døvesenter for at de 
stiller opp med å ordne det 
praktiske. 

Viser også min takknem-
lighet til andre lokale 
foreninger som organiserer 
fellestransport til nærmeste 
sted for å ta del av Arkadys 
foredrag (ta gjerne kontakt 
med din lokale forening for 
å spørre om organisert fel-
lestransport).

Vi sees, ikke sant?

Døv Tolk på turné!
Arkady Belozovsky jobber som tolk og er selv døv. Han har jobbet som tolk i USA i over 20 
år. I mai kommer han til Norge og holder foredrag om "døv tolk", hvor han skal fortelle om 
hva en døv tolk gjør og hvordan samarbeidet med en hørende tolk skal fungere. Han skal 
også nevne flere ting som angår det å være en døv tolk, så som etiske utfordringer.

Sted: Bodø
Adresse: NAV Hjelpemiddelsentral, 
Haakon VII gate 98
Dato: 18. mai
Klokkeslett: 17.00-21.00
Ansvarlig: Døves Fylkeslag Nordland
Kontaktperson: Daniel Nyheim Mosti
Epost: dfln.styret@gmail.com

Sted: Trondheim
Adresse: Klostergata 60
Dato: 19. mai
Klokkeslett: 17.00-21.00
Ansvarlig: Trondheim Døveforening
Kontaktperson: Solveig Fremstad
Epost: trondheim.df@online.no

Sted: Ålesund
Adresse: Storevågen 75
Dato: 20. mai
Klokkeslett: 17.00-21.00
Ansvarlig: Møre og Romsdal Døve-
forening
Kontaktperson: Harald Oppigård
Epost: post@mrdf.no

Info om steder:
Sted: Oslo
Adresse: Anna Sethnes Hus, Audito-
rium 3 i Pilestredet 52.
Dato: 21. mai
Klokkeslett: 14.00-18.00
Ansvarlig: Oslo Døveforening
Kontaktperson: Niels Kristensen
Epost: frivillig@odf.no

Sted: Porsgrunn
Adresse: Døves Hus, Telemark Døve-
forening, Tordenskioldsgt 5.
Dato: 23. mai
Klokkeslett: 17.00-21.00
Ansvarlig: Vestfold Døveforening
Nettside: https://www.facebook.
com/events/257135444628716/

Sted: Stavanger
Adresse: Saudagate 11a
Dato: 24. mai
Klokkeslett: 17.00-21.00
Ansvarlig: Norges Døveforbund-
Stavanger
Kontaktperson: Hanne B. Kvitvær
Epost: dagligleder@ndfstavanger.no

Sted: Bergen
Adresse: Kalfarveien 79
Dato: 25. mai
Klokkeslett: 17.00-21.00
Ansvarlig: Bergen Døvesenter
Kontaktperson: Rune Anda
Epost: post@bgds.no
Nettside: http://www.bgds.
no/2016/04/13/17193/
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Jeg Deler... DT deler informasjon som kanskje kan være nyttig for deg som 
leser av bladet. Alt fra reisebrev til nyheter og kronikker.

Vi som deltok på seminaret kan 
trygt si at seminaret var veldig 
kompakt, og det var ikke mye tid 
til å kunne besøke selve byen. Det 
er ikke så lett å oppsummere hele 
seminaret til et lite innlegg, vi har 
derfor valgt å omskrive oppsumme-
ringene om tolkevettreglene. 

Før vi fortsetter med å skrive, øn-
sker vi å understreke at en døv tolk 
er en tegnspråktolk som selv er døv 
og mestrer tegnspråk svært godt.

Tolkevettreglene – Døve Tolker
Maren Oriola og Niels Kristensen. Foto: Niels Kristensen

Et lærerikt og interessant arbeidsseminar gjennom en helg ble gjennomført i Kroatias hovedstad, 
Zagreb i mars. Seminaret ble arrangert av EFSLI-DI (Europeisk Forum for Tegnspråktolker – 
Døve Tolker) og handlet om etikk, etiske utfordringer og dilemmaer. En døv tolk fra Amerika, 
Arkady Belezovsky, og en hørende tolk fra England, Chris Stone, hadde ansvaret for seminaret.

1. Kommuniser med den døve, og 
behandle den døve som likestilt.

2. Du er tryggheten den døve søker 
etter. Gi tryggheten.

3. Behandle døve med tilleggsutfor-
dringer eller har en funksjonshem-
ning, med respekt.

4. Vis forståelse for døve med inn-
vandrerbakgrunn, og erkjenn dine 
begrensinger.

5. Vis respekt for din tolkekollega. 

Norsk er din tolkekollegas første 
språk, og norsk tegnspråk er ditt før-
ste språk. Bruk hverandres styrker.

6. Del av med deg til din tolkekol-
lega. Gi din kunnskap om norsk 
tegnspråk til din kollega, og ta imot 
kunnskap om norsk fra din kollega.

7. Du og din tolkekollega er broen 
mellom to ulike verden. Ha et 
gjensidig samarbeid til å få kom-
munikasjonen til å flyte med din 

tolkekollega.
8. Ta vare på døve, selv i din fritid. Du 

er portvokter mellom døvesamfun-
net og storsamfunnet.

9. Støtt ressurssterke døve. Vis din for-
ståelse for deres frustrasjon i knyttet 
til diskriminering.

10. Vis respekt for de ti tolkevettreglene 
for/om døve tolker. Brytes en av 
disse reglene, må du vurdere om du 
kan fortette å tolke.

De ti tolkevettreglene for/om døve tolker

Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonto er 8200 06 08072. 
Store og små gaver mottas med takk. 

Norges Døveforbund arbeider blant annet for en bedre 
tolketjeneste, flere tekstede og tegnspråktolkete TV-pro-
grammer, et bedre skoletilbud til døve og hørselshem-
mede barn og bedre informasjon til foreldrene, et mer 
tilgjengelig samfunn for døve og hørselshemmede, eldre 
døves rett til sykehjem med tegnspråkmiljø, styrking av 
norsk tegnspråks stilling på alle nivåer og mange andre 
oppgaver.

Flytter du eller har du byttet  
e-postadresse?
Du kan selv endre din adresse ved å gå inn på din konto 
i regweb. Eller du kan ta kontakt med din lokale døve-
forening for hjelp med dette. Har du spørsmål kan du 
kontakte Eva Skovli på medlem@doveforbundet.no

Fra og med mai 2016 slutter Norges Døveforbund med å 
ettersende Døves Tidsskrift som vi får i retur på grunn av 
feil adresse. Det er da viktig at du endrer din adresse ved 
flytting. 
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- Jeg har alltid drømt om å 
reise ut og jobbe, spesielt har 
jeg alltid ønsket å reise til 
India. Da jeg fikk en opp-
fordring om å søke Bistands-
linjen på Ål var jeg i stor tvil 
fordi jeg også hadde fått en 
fantastisk jobbmulighet. Jeg 
valgte å følge min magefølelse 
og sa ja til Ål, nå angrer jeg 
ikke et sekund på mitt valg. 

24 år gamle Remi Maresova 
Roos forteller at han fikk til et 
opphold på 5 måneder i Etio-
pia. Remi er født og oppvokst 
i Oslo, han har bachelorgrad 
fra Stockholms Teaterhøy-
skole og har det siste året 
vært elev på Ål folkehøyskole. 
Organisasjonen DIRES sam-
arbeider med den nederland-
ske organisasjonen RESPO 
og de har ingen kunnskap 
om teater og kultur. Her ville 

Remi bidra med teaterkunn-
skapen sin. Sammen med de 
andre på bistandslinjen dro 
han nedover til Etiopia og ble 
der i 3 måneder før jul. Etter 
en måneds juleferie i Norge 
dro Remi tilbake til landet for 
å fortsette med sitt oppdrag: å 
fortsette med teaterworkshop 
i Etiopia. 

- Jeg syntes ikke at 2 – 3 
måneder var nok, jeg ønsket å 
være utenlands og jobbe med 
bistandsarbeid lengre. Jeg fikk 
rask et nettverk der og det ble 
opprettet to ulike grupper for 
mine teaterworkshops, en på 
dagtid for de som ikke har 
jobb. Og en på kveldstid for 
de som har jobb. Bistands-
arbeid er ikke å hjelpe, men 
å bidra, for min del er det å 
bidra i teater. De andre i bi-
standslinjen fokuserte mer på 

«Den kraftige mannen»
- Ål + kultur i Etiopia = Sant

Jannicke B. Kvitvær

Bistandslinjen – er en ny linje på Ål folkehøyskole skoleåret 2015-2016, linjen ved Ål fol-
kehøyskole er gjennom et samarbeid med sportsorganisasjonen DIRES som har funksjons-
hemmede som målgruppe. Organisasjonen har Etiopia som et av sine fokusland, gjennom 
skoleåret skal elevene ut i feltarbeid. Elevene fikk valget mellom å studere bistandslinjen i 
halvt år eller ett år, og da reise utenlands i 2 eller 3 måneder. 

sport, så jeg var liksom alene 
med teatergruppen.

Teatergruppen som Remi 
underviste befinner seg i Adis 
Ababa, Etiopias hovedstad, 
og består av 20 døve personer 
mellom 19-40 år. 

Tidskulturen i mange 
ikke-vestlige land er ulik 
den nordiske tidskulturen. 
Opplevde du utfordringer i å 
holde tidsskjemaet?
- Ja, personene i teatergrup-
pen kunne ofte komme for 
sent, etter en stund bestemte 
jeg meg for å betale dem for 
å gi dem motivasjon. DIRES 
har ingen penger til overs for 
kulturområder, finansieringen 
gjennom RESPO dekker kun 
idrettsområdet. Jeg som elev 
på folkehøyskolen hadde litt 
reisepenger. Disse pengene ga 

jeg videre til medlemmene i 
teatergruppen. Det fungerte, 
motivasjonen for å komme 
tidsnok til workshopene ble 
mye større. Og jeg fikk en bra 
følelse av å gi noe. Pengene 
mine gikk til transportutgifte-
ne til teatergruppens medlem-
mer, materiale og litt ”lønn”.

Etter en stund begynte det 
bra ryktet å gå og interessen 
økte. Nå vil gruppen satse 
på mer, de vil bli større og 
seriøse. Pr i dag er ikke tea-
tergruppen offisiell, men et av 
målene er å bli det. Om kom-
munikasjonsformen mellom 
Remi og de andre i Etiopia så 
forteller han at det besto av 
kroppsspråk, etterhvert brukte 
de mer internasjonale tegn og 
Remi begynte også å bruke 
litt etiopisk tegnspråk. 
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- Det er få i Etiopia som 
kan internasjonale tegn. Jeg 
startet på bunnen med alt. Jeg 
begynte med en skolekonkur-
ranse, den ble vellykket gjen-
nomført til stor begeistring for 
både publikum og teater-
gruppen. Da jeg dro hjem 
til Norge etter mitt første 
opphold der så tenkte jeg på å 
arrangere et talentshow i Etio-
pia, spesielt etter å ha opplevd 
suksessen med det nordiske 
talentshowet i Stockholm (i 
2012 red. anm.).  

Etter juleferien gjennomfør-
te Remi ideen om talentshow 
og expo, det ble nok en stor 
suksess. Nå samarbeider Remi 
med en fra Nederland om å 
få finansiert et teaterprosjekt 
i 2017-2019, her vil de skape 
erfaringsutveksling i Etiopia 
og eventuelt gjennomføre en 
teaterturné i Afrika. Prosjek-
tet skal pågå i tre år, Remi 
skal være med og bidra her av 
og til, men teatergruppen i 
Etiopia skal selv jobbe med å 
gjennomføre prosjektet.

- Teatergruppen i Etiopia 
ble opprettet for cirka 20 år 
siden, men det har ikke vært 
lett å bli større på grunn av 
økonomiske ressurser og de er 
ingen offisiell teatergruppe. 
Mange av de ressurssterke i 
Etiopia reiser ut fra landet, til 
for eksempel USA. Den døve 
stoltheten i Etiopia er derfor 
litt sårbar. Men de som har 
reist ut fra Etiopia har nå fått 
se teatergruppen levende på 
sosiale medier, og de har tatt 
kontakt med teatergruppen og 
sagt at de vil bidra med støtte. 
Det er noe som blir satt stor 
pris på, og motivasjonen øker 
innad teatergruppen også.

I tillegg til teatergruppen 
er det også en dansegruppe 
som Tonje Merete Utsi, en 
av de andre elevene ved Ål, 
underviste i. Remi forteller 
at dansegruppen var veldig 
populær, og at etiopierne er 
profesjonelle dansere.

- Jeg er ingen danser, men 
dans er en del av teaterkul-

Fakta: 
-  Etiopia har 84 ulike 

talespråk.

-  Følgende 3 språk: amha-
risk, tigrinsk og engelsk 
er landets offisielle 
språk.

-  Det etiopiske tegn-
språket baserer seg på 
amharisk.

-  Cirka 20 % av det etio-
piske tegnspråket består 
av ASL.

-  Det er cirka 5 millioner 
innbyggere i landets 
hovedstad, Adis Ababa.

-  Adis Ababa har 9 døve-
skoler, noen er statlige, 
andre drives av misjoner 
og andre igjen er privat-
styrte.

-  Adis Ababa betyr ”Den 
nye blomsten” på amha-
risk.

turen så jeg og Tonje samar-
beidet her. I Etiopia kan alle 
den nasjonale folkedansen, 
kulturarven er sterk der sam-
menlignet med Norge. Hvor 
mange i Norge kan norske 
folkedanser?

Remi var ikke bare i Adis 
Ababa, han var også i tre an-
dre byer utenfor hovedstaden 
sammen med teatergruppen 
på turné og da gjennom-
førte de også talentshow på 
de ulike stedene: Harar, Dire 
Dawa og Awassa. Da elev-
ene på Ål folke høyskole var 
i Etiopia hadde Etiopia de 
nasjonale døves idrettsleker, 
samt idrettsleker for personer 
med nedsatt funksjonsevne i 
Awassa. Her fikk teatergrup-
pen være med for å vise frem 
forestillinger, teatergruppen 
hadde aldri vært utenfor Adis 
Ababa, så det var en stor glede 
for alle parter da teatergrup-
pen reiste dit. 

- Et mediehus hadde gjort et 
nyhetsoppslag om teatergrup-
pen, og flere personer i Etiopia 
håpet at teatergruppen skulle 
komme til Awassa. Og vi kom 
jo dit. Etter turen til Awassa 
har teatergruppen fått flere 
etterspørsler, men den øko-
nomiske situasjonen bremser 
litt her.

Kan du fortelle litt om du 
har hatt en aha-opplevelse 
under oppholdet i Etiopia i 
forhold til det at du er en hvit 
mann?

- I løpet av mine første uker 
kalte alle meg ”den hvite”, for 
eksempel kunne de si ”den 
hvite sa det”. Like før jeg 
dro til Etiopia så jeg en film 
om Nelson Mandelas liv, og 
husket da fra filmen at vi skal 
si navn på personer og ikke 
ha kallenavn på personer ut i 
fra utseendet. Så jeg var veldig 
opptatt av å rette til hver gang 
noen sa ”den hvite”, da sa jeg 
”jeg heter Remi”. Det funket 
og vi ble som en familie, i dag 
kaller de meg Remi. En annen 
morsom historie er fra da jeg 
besøkte en barneskole der og 
barna der ga meg navnet ”den 
kraftige mannen”. Etter at jeg 
hadde vært hjemme i Norge 
under juleferien hadde jeg gått 
ned i vekt og latt skjegget gro,  
da jeg dro tilbake til Etiopia 
for mitt andre opphold der 
fikk jeg spørsmålet: ”Hvor 
er den kraftige mannen?” og 
etter det ble jeg kalt for ”den 
skjeggete mannen”. 

Det som virkelig traff Remi 
under oppholdet sitt i Etiopia 
er at døvesamfunnet i Etiopia 
er stolte av hverandre og løfter 
opp hverandre. For eksempel 
i situasjoner der Remi skulle 
spørre etter noe, om hvor han 
kunne finne frem saker som 
han trengte og så videre så 
kunne folk si: ”Spør han der. 
Han der er flink til å male” 
eller ”Hun der er en flink 
skuespiller”.

- I Norge er det mer slik 
at vi bare henviser til en 

gruppe, en organisasjon eller 
en bedrift istedenfor å løfte 
frem enkeltindivider. Vi kan 
for eksempel svare ”nja, vet 
ikke, spør Teater Manu.” Jeg 
opplevde at folk i Etiopia har 
mer respekt for de eldre og er 
ydmyk overfor deres livser-
faringer sammenlignet med 
oss i Norge. Kanskje det er på 
grunn av janteloven?

Remi avslutter med å si at 
alle som vurderer bistandslin-
jen på Ål må bare søke, for det 
er ingen tvil om at det er verdt 
livserfaringene.
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- I romjulen kom brevet på 11 sider med 
vanskelig språk og mye jeg ikke forstod. 
Jeg sendte det videre til en kamerat og 
spurte om han kunne kontrollere brevet, 
hadde jeg virkelig fått opphold i Norge? 
Da han bekreftet det kunne jeg slippe 
jubelen løs, forteller Alireza.

Mange ville dele gleden, 600 sendte 
kommentarer til Facebooksiden hans. 
Til praten med meg kommer han rett 
fra vannpolotrening og skal noen timer 
senere videre til trening med Bergen 
Studentenes Idrettslag (BSI) i under-
vannsrugby.
- Jeg er med på seks fellestreninger i 
uken, i tillegg trener jeg to økter styrke. 
I undervannsrugby er vi blant de beste la-
gene i landet. Vår hardeste konkurrent er 
Molde, som har flere spillere på landsla-
get, derfor gjelder det å bli sterkere.
Humøret hans har nok svingt i de mange 
årene som papirløs i Norge, men til van-
lig er han en humørspreder.

- Det har vært mange tunge stunder. 
De to første årene ble jeg plassert på et 
asylmottak i Kviteseid, langt fra folk. Der 
bodde jeg sammen med bare hørende og 
kunne ikke prate verken med de andre 
beboerne eller med de ansatte. Vi skrev 
enkle lapper til hverandre på engelsk når 

vi måtte, et språk jeg ikke er så flink i, så 
stort sett var jeg for meg selv.
På samme måte var det med de første 
avhørene hos politiet. Det ble ikke brukt 
tegnspråktolk, men en tolk som snakket 
og skrev iransk til Alireza. 

- Da jeg etter noen år ble flyttet til et 
mottak i Arendal begynte livet mitt igjen. 
Der traff jeg døve Tore Christiansen. 
Han var min døråpner inn til det norske 
samfunnet, til de rettighetene jeg hadde 
som asylsøker og til døvemiljøet som har 
tatt så godt imot meg over alt. Jeg fikk 
plass på Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve, der ble jeg så travelt opptatt 
med mye at jeg glemte at jeg kunne blir 
sendt ut av landet hver dag som helst. 
For å få gjenopptatt saken sin i UNE 
kreves det at man har nye argumenter 
for å få opphold. Alireza engasjerte den 
dyktige Oslo-advokaten Arild Humlen. 
Han fremhevet tre momenter som ikke 
var blitt vurdert tidligere: Alireza stakk 
av ulovlig fra Iran da han var landslags-
spiller i vannpolo, på den måten har 
han vanæret landet og han kan risikere 
represalier om han vender tilbake. Han 
har konvertert fra islam til kristendom, 
og iranere som gjør det blir sannsynligvis 
fengslet når de blir sendt tilbake. I Iran 
var han også tvangsrekruttert i Basij, en 

Alireza 
får bli i Norge

- Oppholdstillatelse etter 13 år
helge.herland@doveforbundet.no

Med sin stå på vilje er han et stort pluss i miljøet i Bergen, som vi 
sier på torsdagskveldene i døvesenteret: «Ali-vafler kurerer gruff!».  

Seyed Alireza Emami Nejad har endelig fått 
oppholdstillatelse i Norge etter 13 år. DT har 
tidligere fortalt historien til den 36 år gamle 
iraneren som kom hit i 2002. Utlendings-
nemnda (UNE) gav avslag på søknaden om 
opphold. De sa også nei til å gjenoppta saken 
både i 2009 og 2013.  
 
Men i desember i fjor fikk han endelig saken 
sin gjenopptatt. Svaret kom raskt. 

sivil angiver-gruppe, som følger med på 
hva innbyggerne gjør og anmelder dem 
til politiet om de bryter landets regler. Å 
bryte ut av Basij medfører straff. 
- Jeg er så lykkelig for å bli norsk. Det er 
som jeg har vunnet storgevinsten i tip-
ping. Jeg er så glad i norsk natur og har 
vært både på Galdhøpiggen, Prekestølen, 
Trolltunga, rodd rundt Tysnes og fulgt 
hurtigruten langs hele kysten til Kirkenes. 
Han blir stadig mer norsk og er ivrig på å 
komme i gang med 600 timers kurset alle 
nye statsborgere får, der de må lære mer 
norsk, samfunnskunnskap og personlig 
økonomistyring. Hvordan ser han på 
jobbmulighetene?
- Jeg liker godt å arbeide med tall eller 
kanskje kokk – men drømmen hadde 
vært å jobbe som gymnastikklærer.

Alireza skryter av døvemiljøet i hele lan-
det og spesielt i Bergen. Han forteller om 
de gode vennene som har hjulpet ham i 
kampen for å få bli i Norge og takker sin 
samboer gjennom seks år, Bjørg Store-
sund. I Bergen Døvesenter er han aktiv 
i Flerkulturelt utvalg og står for salget i 
kantinen hver torsdag kveld og ved andre 
spesielle anledninger. Med sin stå på vilje 
er han et stort pluss i miljøet, som vi sier 
på torsdagskveldene i døvesenteret: «Ali-
vafler kurerer gruff!». 
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Ditt hjørne: Kan du svaret?
#DTquiz - månedens quiz har 1-2 spørsmål i fem ulike kategorier. Riktig svar for 1 spørsmål gir 1 
poeng. Vi har også månedens gåte som du kan få 10 bonuspoeng for. Personen(e) med flest rik-
tig svar ved årsslutt 2016 blir presentert i DT nummer 8/16, det kommer også med en premie. 
Står det likt mellom flere personer setter vi i gang en trekning for premien. 

Så langt leder Fie R. Sennels med 15 poeng, andreplass har Caisanne Lund med 10 poeng. 
Fasit fra forrige quiz ser dere nederst på siden her.

?

Nasjonalt
1. Første kvinne som forbundsleder i 

NDF og hvilken styreperiode var hun 
med i?

2. Hvor mange forbundsledere har NDF 
hatt i perioden 1918-2016?

Internasjonalt
1. Når ble Døves Nordiske Råd (DNR) 

stiftet?
2. Når ble Døves Nordiske Ungdomsråd 

(DNUR) stiftet?

Idrett
1. Hvilket land i verden har flest med-

aljer fra Vinter Deaflympics og hvor 
mange?

Kultur
1. Navn på to døve personer som har 

vært med på den amerikanske ver-
sjonen av ”Skal vi danse”?

Nasjonalt: 
1.  ”Prosjekt S” – husket som nedleg-

gelsene av spesialskolene i 1990. 2. 
Terje Basilier. 3. Helmer C. Moe. 4. 
Johannes Berge, første styreleder i 
NDF.

Internasjonalt: 
1.  Yerker Andersson(Sverige), Liisa 

Kaupinnen(Finland) og Markuu 
Joikenen(Finland). 2. Fjerde/siste 
uken i september. 3. Bildet er tatt un-
der WFDs verdenskongress i Madrid 
2007 og figuren heter Pedro.

4.  WFD ś første president, Vittoriio 
Ieralla

Månedens gåte
En kvinne går inn på et offentlig toalett, 
det kommer flere brøl og kvinnen 
løper ut igjen til sin forskremte mann. 
Mannen forteller konen sin at han 
hadde samme opplevelse på det andre 
offentlige toalettet. Hvorfor reagerer 
folk på dette paret når de gjør offentlig 
toalettbesøk?

Klarer du gåten får du 10 ekstra poeng.

Du sender svar på e-post til  
jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Skriv: 
navn på kategori, nummer og ditt svar.

Du kan velge om du vil svare på alle 
spørsmålene eller bestemte spørsmål.

Fasit for denne månedens quiz blir pre-
sentert i neste nummer. Klar ferdig gå!

Idrett: 
1.  Oslo i 1953. 
2.  Tone Tangen Myrvoll med 16 medal-

jer fra Deaflympics. 
3.  6 idrettsgrener i Deaflympics 1993: 

Badminton, friidrett, håndball, vol-
leyball, svømming og skyting (rifle og 
pistol). 

Kultur: 
1.  Arve Fjørtoft. 
2.  Det Norske Tegnspråkteateret byttet 

navn til Teater Manu (i 2004). 
3.  Con Mehlum, Agatha Wisny, Karl F. 

Robertsen og John Holsen
4.  Bildet er fra Teater Manus forestilling 

i 1999: ”Hjelp, vi får gjester”.

Barn og Ungdom: 
1.  NDFUs vinterleker ble arrangert for 

første gang i 2010 under navnet Ski-
leker. 2. Maiken Sudmann og Håkon 
Bollestad. 3. NDU (Norges Døve-
Ungdomsforbund) ble offisielt stiftet 
i 1986(nå lagt på is). 4. Bildet er fra 
WFDYS Juniorleir på Ål i 2009.

Forrige månedens gåte: 
Mange døve tenker på det. Mange døve 
har drømt om det. Mange døve snakker 
om det, men få har gjort noe med det. 
Hva er det?
–  Et eget døvesamfunn/tegnspråksam-

funn.

Fasit fra forrige quiz

2. Når ble dette bildet tatt?

2. Hva het dette TV-programmet fra 
1998?

Barn og Ungdom
1. Når ble Nordisk Ungdomsleir arran-

gert for første gang og hvor?

2. Når var dette?
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Den 4 april 2016 feiret dermed Oslo Døves kvinneforening hele 
100 år, for denne anledningen ble det gjennomført en marke-
ring som samlet cirka 70 kvinner og menn. Markeringen besto 
av fremvisning av bilder, gamle protokoller og dokumenter 
gjennom 100 år. En jubileumsfest ble arrangert lørdag 9. april 
på Argent Restaurant ved Operaen i Oslo. Her deltok det 64 
kvinner. 

Flere av Norges døveforeninger har hatt kvinneforeninger gjen-
nom historien, men få av disse kvinneforeningene lever under 
navnet ”kvinneforening” i dag. Noen steder er foreningene lagt 
på hvil, andre steder har foreningene byttet navn til ”aktivi-
tetsgruppen”. Og et par steder i Norge er det også forekommet 
større private jente/kvinnegrupper. Et av disse private jente-
gruppene er Koneblubb i Oslo. 

Koneblubb ble startet for noen år siden, da som en privat grup-
pe. På grunn av en tastefeil ble det skrevet koneblubb istedenfor 
koneklubb, og feilen ble oppdaget en stund etter at gruppen ble 
sparket i gang. Navnet er derfor uforandret for å symbolisere 
den humoristiske stemningen i gruppen. Gruppen består i dag 
av kvinner i alderen mellom 25-35 år (pluss, minus). Gjennom 
Skype forteller Kristine Skarpeid Wathne (27 år) litt om Kone-
blubben til Døves Tidsskrift.

I dag har koneblubb ingen regelmessige arrangementer eller 
treff, det blir bare arrangert noe nå og da. Dere begynte som en 
privat gruppe med cirka 10-15 personer, og i dag er dere oppe i 
40 personer?
- Ja, det ble liksom helt naturlig å arrangere noe med flere 
personer etterhvert, og spesielt i omgivelser der vi føler oss 
”hjemme”, istedenfor å føle en stiv stemning og ubehagelighet 
ved mange bekjente på en gang.

Kan du forestille deg at Koneblubb blir en del av for eksempel 
Oslo Døves Kvinneforening?
- Jo, jeg personlig er åpen for den muligheten. I begynnelsen 
besto jo Koneblubb bare av få personer. Nå  som vi er flere i 
gruppa – og fremdeles er det flere  som inviterer flere så er det 
ikke lenger en liten gruppe. 

Er det viktig for deg at jenter/kvinner treffes for seg selv?
- Jeg synes det er fint at jenter treffes. Jeg er åpen for at gutter 
og menn kan være med, men det spørs på hva som skal arrange-
res. Det har vært tilfeller der Koneblubb har hatt gutter/menn 
med på arrangementene. Jeg tenkte først da jeg arrangerte grup-
pen at det skulle være gøy med bare jenter. 

Du har opprettet enda en privat kvinnegruppe i Sandefjord?
- Jeg flyttet til Oslo og bodde der i to år, på grunn av jobb og 
fordi jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Jeg trivdes der jeg en pe-
riode, etterhvert traff jeg Michael Haukeland og vi flyttet ut fra 
Oslo med datter. Nå bor vi i Sandefjord, og der har jeg oppret-
tet ”Lilla-gruppen”. Det er en mindre gruppe hvor vi kan finne 
på noe sosialt. Å ha det sosialt er jo viktig, og det er den største 
årsaken til at Lilla-gruppen er oppstått. Men jeg har fremdeles en 
fot i Oslo, når det skjer noe der så reiser jeg innover.

Madeleine Maresova Gianasso (29 år) er en annen person i 
Koneblubb. Kan du forestille deg at Koneblubb blir del av for 
eksempel Oslo Døves Kvinneforening?

Oslo Døves Kvinneforening 100 år:  
Kvinneforeningene i Norge, hvor er de?

Jannicke B. Kvitvær

Døves Kvinneforening ble stiftet i 1896 av fru Anne Sewell. Fru Sewell trakk seg tilbake samme 
år. 20 år senere, i 1916 samlet fru Tora Ziener en del kvinner for å stifte en ny kvinneforening. 
De Døves Kvinneforening blir da offentlig stiftet den 4. april 1916.

Madeleine Maresova Gianasso

Kristine Skarpeid Wathne

- Ja, det var jeg som oppret-
tet Koneblubb. Jeg opprettet 
gruppen for et par år siden 
da jeg flyttet inn til Oslo, det 
hele begynte med at jeg ikke 
kjente så mange og ikke hadde 
et så stort nettverk i byen. Jeg 
ville arrangere noe og å gjøre 
noe sammen med flere. Så jeg 
startet en gruppe med et par 
jenter, som hadde sine venner 
og som de igjen hadde sine egne 
venner. 

- Jo, vi har blitt en stor gruppe nå, 
men treffene våre varierer noe vel-
dig. Det er jo ingen faste treff eller 
arrangementer, det forekommer 
arrangementer bare når noen kom-
mer på en idé eller spør om noen 
vil være med på ulike kurs. Men ja, 
jeg er selv positiv til at gruppen blir 
en del av kvinneforeningen i Oslo.

Oslo Døves Kvinneforenings 
 nåværende styre består av:
Leder: Gunhild Marie Haga Tho-
resen. Nestleder: Unni Arnesen. 
Kasserer: Margaret Sundkvist. Sekretær: Maj Lisbeth Marman. 
Styremedlem: Eva Roås.
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 or å få en sterk identitet i seg selv 
kreves det positive forbilder som en 
kan identifisere seg med. Å organisere 
seg som et minoritet, eller som en 
marginalisert gruppe, kan derfor gi en 
sterk følelse av tilhørighet og felle-
skap. Å kjenne tilhørighet med andre 
kvinner bidrar for mange kvinner til 
en økt selvfølelse og positiv selvbilde. 
Også selv om alle kvinner ikke akkurat 
har de samme type erfaringene. På 
samme måte som det gir døve perso-
ner (av alle kjønn) økt selvfølelse og 
positiv selvbilde å føle en tilhørighet til 
døvekulturen.

Både kvinneorganisasjoner og dø-
veforeninger har en lang historie. I 
begynnelsen var formålet med disse 
organisasjonene ofte å hjelpe og støtte 
foreningens medlemmer som hadde 
det vanskelig på ulike områder. I dag 
handler det ofte mer om å skape trygge 
rom – om å være en trygg plass – og 
å gi en følelse av felleskap og tilhørig-
het. Helt enkelt en plass å omgås med 
andre mennesker hvor en føler seg som 
et fullverdig medlem av felleskapet.

Historisk sett har kvinneorganisa-
sjoner spilt en stor rolle for den økte 
likestillingen i samfunnet. Rundt for-
rige århundre var kvinner som kjempet 

for stemmerett veldig velorganiserte 
i ulike kvinneorganisasjoner. De av-
holdt møter, offentlige forelesninger, 
samlet inn underskrifter og drev med 
lobbyarbeid mot mannlige politikere 
(siden det bare var mannlige politikere 
på den tiden). Kvinneorganisasjonenes 
arbeid spilte en stor og sentral rolle 
når det kom til at kvinner tilslutt fikk 
stemmerett. I Norge fikk kvinnene 
stemmerett år 1913, da som land num-
mer to i Norden. 

For mange kvinner har det å ha mulig-
heten til å gå sammen og å organisere 
seg i kvinneorganisasjoner ført til at 
de har fått et trygt rom, en plass for 
samtaler og erfaringsutveksling. Som 
en konsekvens av akkurat det kom 
slagordet ”det personlige er politisk” 
på 60-tallet. For når kvinnene samlet 
seg og begynte å prate med hveran-
dre innså de at det som de tidligere 
hadde sett på som deler av det private 
livet deres, egentlig var en mye større 
struktur. En kjønnsmaktordning der 
”mannlige” verdier, yrker og egenska-
per hadde mer verdi enn ”kvinnelige” 
verdier, yrker og egenskaper. Det var 
altså ikke tilfeldig at kvinnene opp-
levde at deres jobb var dårligere betalt 
enn mannens, eller at det var akkurat, 
og kun, kvinnene som ble hjemme 
med barna når det ikke var nok barne-

hageplass ute i samfunnet. Personlige 
erfaringer sattes her i et større sosialt 
og politisk sammenheng.

Døve personer, kvinner og andre som 
av ulike årsaker anses som ”under-
legne” i samfunnet har ofte opplevd 
at andre personer tror de vet best om 
ens liv, og forsøkt å bestemme over 
en. Å organisere seg blir da en måte 
å kreve tilbake retten å tale for seg 
selv. Organisering i mindre grupper 
handler ofte også om å skape trygge 
rom. Et trygt rom er en plass som føles 
trygt og sikkert, på engelsk kalles det 
for ”safe spaces”. Der kan personer 
som ikke tilhører normen samle seg 
og hente krefter fra hverandre, og få 
bekreftet hverandres opplevelser. Et 
trygt rom kan være en plass der en kan 
bruke det språket en vil (for eksempel 
tegnspråk). Et trygt rom kan være en 
plass hvor det er lettere å uttrykke ens 
seksuelle identitet på den måtet en vil. 
Et trygt rom kan være en plass hvor en 
ikke trenger å være urolig for å få stilt 
spørsmål på grunn av ens hudfarge, 
hår eller navn.

Døveforeninger, kvinneorganisasjoner 
og døves kvinneforeninger er noen 
eksempler på plasser som kan være 
trygge rom for mange. Så, hvor er ditt 
trygge rom?

Kvinne- 
organisasjonens 
historiske  
betydning
Malin Johansson Kvitvær, mastergrad i genusvitenskap

Av og til spør noen meg: «kvinneorganisasjo-
ner, trengs de virkelig? Er det ikke diskrimi-
nering mot menn?» Det er som å spørre om 
døveforeninger er noe vi trenger. Selvfølgelig 
trenger vi disse organisasjonene. Vi mennesker 
har et stort behov av å treffe andre mennes-
ker som deler samme opplevelser og erfaringer 
som oss selv. For å omgås med hverandre, eller 
bare for å kunne være seg selv.

F
Foto: Mikael Sundberg.
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Har du meninger om noe? Vil du dele dine synspunkter? Ønsker du å ta opp et tema eller vil du gi ros?
Send inn ditt syn på saken til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no. DT forbeholder seg retten til å forkorte innlegg,

vi trykker ikke tekst som blir sendt til DT anonymt, men du kan være anonym i selve bladet.

Teater MANU - hva gjør de?

Syn på 
saken

Sendt inn av Hanne Enerhaugen

Jeg vil her starte med å si at Teater Ma-
nus teaterforestilling «Den Stundesløse» 
var imponerende. Selv om forestillingen 
høstet mange godord har jeg også hørt 
at det går rundt et misnøye om Teater 
Manus framgangsmåte, om arbeidsmu-
ligheter og teatertilbud for døve.

Den Stundesløse var, som alle andre Teater 
Manus forestillinger, stemmetolket. Men 
hvorfor satt stemmetolkene på scenen? 
Tegnspråkteater er teater på tegnspråk, 
da er det selvfølgelig naturlig at scene-
språket er norsk tegnspråk. Stemme-
tolkene kan vel sitte i publikumssonen. 
Denne løsningsformen er noe Teater 
Manu har brukt tidligere, hvorfor har de 
endret på dette nå? Forestillingen «Jeg 
er Fritz Moen» var også en stor suksess, i 
etterkant fikk jeg vite at det var musikk i 
bakgrunnen på slutten av forestillingen. 
Det var en kjent melodi av Elvis Presley 
som vekket det hørende publikum til 
tårer. Hvorfor klarte ikke Riksteateret og 
Teater Manu å gi den samme opplevelsen 
til det døve publikum, som også skal ha 
teateropplevelse på samme vilkår? 

Ifølge Teater Manus strategiplan skal de 
styrke og utvikle norsk tegnspråk, og en 
av visjonene til Teater Manu er å «være 
en attraktiv tegnspråklig kulturarbeids-
plass. Teateret skal videreutvikle scenen i 
Oslo i egnede lokaler og videreføre turne-
virksomheten. Planarbeidet, økonomi- og 

prosjektstyringen skal sikre at Teater Manu 
gir publikum mest og best mulig teater 
innenfor de gitte økonomiske rammene. 
God dokumentasjon skal sikre teatrets kul-
turarv.» Vi ser at Teater Manu tilbyr én 
barneforestilling pr år. Samt en forestil-
ling for voksne én gang pr år, av og til 
kanskje to ganger pr år. Jeg ser at det år-
lige statstilskuddet som Teater Manu får 
øker, men et økt teatertilbud får vi ikke. 
De får cirka 7,5 millioner pr år, men hvor 
er utviklingen? På teaterets hjemmeside 
har teatersjefen kommet med en uttalelse 
om at de bare skal ha en forestilling i år: 
forestillingen ”JEG!”, fordi teaterloka-
lene skal stenges på grunn av oppussing. 
Er det meningen at jeg bare skal få 45 
minutters teaterfornøyelse på 365 dager? 
Jeg er forferdet og såret på mine egne og 
døvesamfunnets vegner. 

I strategiplanen under ”Scenekunst” står 
det: «Teater Manu skal rekruttere tydelige 
og sterke kunstnere og være pådriver for 
utvikling av tegnspråklige scenekunstnere 
og talenter.» De siste årene har Teater 
Manu ikke helt tydelig vist at de satser på 
å rekruttere nye skuespillere. Enten skue-
spillere som har utdannelse eller personer 
som har talent og er interessert i skuespil-
leryrket. Den Stundesløse hadde skue-
spillere som kommer fra Teater Manus 
arbeidsplass, de jobber der som blant an-
net scene- og lystekniker. Hvordan skal 
dette utvikle seg langsiktig når Teater 
Manu ikke satser på folk utenfor teaterets 
kontor? Det skal ikke være vanskelig å 
rekruttere, men Teater Manu klarer ikke 
det tydeligvis.

Strategiplanen sier også at Teater Manu 
skal synliggjøre seg for et bredere publi-
kum - «ved å være et kunstnerisk alternativ 
i det allmenne teaterlandskapet». Det er 

blitt sagt at teateret vil ha flere forestillin-
ger pr år, samt samarbeide mer med barn 
og unge. At de etter gode erfaringer fra 
samarbeid med andre teater i Norden, vil 
satse på å samarbeide mer med USA og 
Sør Europa. Forestillingene Jeg er Fritz 
Moen og Rem og Ron ble vist på festivalen 
i Reims i Frankrike, det synes jeg er bra. 
Men hva med å prioritere publikum i 
Norge også? Teater Manu er bare 10 år, 
det er et ungt teater. De blir stadig mer 
og mer kjent hos hørende, men hva med 
det døve publikum? Jeg føler at den delen 
av publikummet blir mindre og min-
dre for hvert år. Videre står det: «Teater 
Manu skal bidra til å sette tegnspråk og 
døves kultur på dagsorden, også interna-
sjonalt.» Men døves kultur på dagsorden 
ser vi lite av på scenen. Vi vet at det døve 
publikum gjerne vil se mer av døvekultur, 
egne livserfaringer og historie på scenen, 
og det er et utbytte som hørende også 
kan få. Teater Manu bør våge å satse på 
å vise mer døvekultur på scenen slik at 
den delen kommer på dagsorden og at 
det unge publikum i dag kan få utbytte 
av det. For hvorfor ellers skal vi da ha et 
norsk tegnspråkteater? 

«..skal Teater Manu bygge gode relasjoner 
til andre teatre, som lokale døveforeninger» 
er en annen setning vi kan finne i strate-
giplanen. På NDFs landsråd i fjor nevnte 
en person at det savnes at Teater Manu 
reiser til lokallag for kurs og workshop. 
Informasjonsrådgiveren ved Teater Manu 
sa at døveforeningene må invitere dem, 
samt skal foreningene dekke teaterets 
reisekostnader. De fleste av oss kjenner 
til at døveforeningene sliter økonomisk. 
Teater Manu får cirka 7,5 millioner pr år. 
Så hvorfor kan ikke Teater Manu sette 
opp et fast beløp med formål om å ivareta 
lokallagets teaterinteresse?
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Det er viktig å løfte opp lokallagets 
interesse for teater, og løfte opp teater-
interesserte for å videreføre scenetegn-
språket, tekst til tegnspråk, oppmuntre 
døve skribenter til å skrive manus. Teater 
Manu har tidligere gjennomført et sam-
arbeid med Kunsthøyskolen i Oslo og et 
nordisk samarbeid om teaterutdanning 
ved teaterhøyskolen i Stockholm. Det er 
blitt sagt at samarbeidet var for å kunne 
satse på flere døve skuespillere, samt døve 

som kan utarbeide flere manus som ba-
seres på tegnspråk. Hvor er satsingen på 
disse skuespillerne etter endt utdanning? 
For å utvikle Teater Manu videre trenger 
vi å se flere døve skuespillere. Spørsmålet 
jeg sitter med: er strategiplanen bare fine 
ord på papiret?

Tilslutt vil jeg si at det ikke er for sent å 
rydde opp her. Jeg håper på å se mer av 
satsing på teaterinteresserte og talenter, 

samt at Teater Manu viser at de vil lytte 
mer til det døve publikum.

Teater Manus strategiplan kan leses på 
hjemmesiden til Teater Manu under ”om 
Teater Manu”.

Kommentar til NDIs kommentar i DT 01-2016 ang. 
Hamar Døves IL's kronikk i DT 08-2015

Sendt inn av Johnny Olsen (skrevet som privatperson)

En ting er sikkert, det er at vi alle vil 
døveidrettens beste og at NDI og Hamar 
ikke er uenige der.
Undertegnede synes det er flott at frivil-
lighetsånden/dugnadsånden er til stede, 
både hos NDI, DU og døveidrettslagene. 
Det ligger mange timers arbeid og opp-
ofrelse og alle fortjener ros og ære for den 
innsatsen. Men, når dette er sagt, vil jeg 
likevel si at døveidretten egentlig er inne 
på feil spor, noe jeg vil komme tilbake 
til senere i denne kommentaren. En av 
grunnene til kronikken, var bl.a. håpet 
om debatt om døveidretten, noe det 
dessverre ikke ser ut til å bli. Da, er det 
kanskje bedre å legge ballen død?
Først vil jeg, etter å ha lest kommenta-
rene fra NDI, si at historien kan ses med 
mange øyne og tolkes ulikt, der under-
tegnede likevel står fast ved at dannelsen 
av dagens NDI ikke er i henhold til de 
døves internasjonale idrettsorganisasjo-
ners vedtekter. Her sviktet vi, noe Sverige 
ikke gjorde. Derfor synes jeg det er trist 
at NDI eller NIF angriper Hamar DIL 
for sitt syn på døveidretten og mindre 
på døveidrettens status og gjerning (her 
er jeg litt usikker på om det er NDI eller 
NIF som kritiserer, siden NDI’s logo ikke 
er med, kun NIF’s logo.

Jeg nevnte tidligere at døveidretten er 
inne på feil spor. Det gjør den idrettspo-
litisk sett, noe NDI og døveidretten ikke 
vil vedkjenne seg. Der tenker jeg at da-
gens idrettsmodell ”Idrettsglede for alle” 
ikke tar hensyn til døve og hørselshem-
mede, fordi premissene ikke er de rette.
Den binder døveidretten og er samtidig 
diskriminerende i et samfunn hvor vi 
skal ha større frihet til å bestemme selv. 
Ut i fra dette bør vi derfor ha en egen 
idrettsmodell, bygget på døves premisser, 
åpent for alle døve og hørselshemmede 
og grupper, NDF, Ål folkehøyskole, 
Døvekirken etc. En mer romslig modell 
innenfor Norges Idrettsforbunds idretts-
kart (hierarki). I dag ser vi også en annen 
utvikling, innen fotball, der idrettslagene 
som har fotball som idrettsgren, heret-
ter må være registrert i FIKS, et system 
i NFF der alle norske fotballag må være 
registrert for å delta i serieordningene. 
I grunnen synd, siden dette betinger at 
kun døveidrettslag, registrert i FIKS, kan 
arrangere DM, ikke andre døveorgani-
sasjoner som kan tenkes å ville arrangere 
DM med tanke på spredning og synlig-
gjøring av døveidretten i landet kan gjøre 
det (?). 
Utover det som nå skjer i norsk idrett, 
NIF og NFF, der penger og stillinger 
yngler på topplan (ingen åpenhet om 
hvordan midlene brukes), kan man hel-
ler lure på hvorfor ikke en del av disse 
midlene kunne ha gått til opprettelse av 
døvestillinger (noen prosenter er nok). 
Dette vil lette døveidrettens arbeid mye. 
I stedet opprettes det konsulentstillinger 
der formålet er å bedre de funksjonshem-

medes forhold i norsk idrett (?). Samtidig 
har NIF søkt Extrastiftelsen om tilskudd 
til ansettelse av egen konsulent i døvei-
dretten. Ansvarsfraskrivelse kalles det, 
når vi vet at de økonomiske midlene 
ellers er der, se som nevnt tidligere om 
åpenhetsdebatten.
Tidligere Norges Døve-Idrettsforbund 
er historie, dette toget er gått, men, det 
er lov å håpe at NDI kan tørre å tenke 
(utfordre NIF) i egne baner, der målet 
er å bevare og videreutvikle døveidretten 
(nytenkning). Rom ble ikke bygget på en 
dag, samtidig som det går mange veier 
dit. En ny vei kan bygges, på døves og 
hørselshemmedes premisser. 
Til syvende og sist, er det dog den 
enkelte døve og hørselshemmede som be-
stemmer døveidrettens framtid, i tillegg 
til samfunnsutviklingen.
Med dette ønsker jeg NDI, DU, døvei-
drettslagene og døveidretten all lykke i 
framtiden. 
Og ikke minst, all ære til de som prøver 
å holde døveidretten i ånde, i dugnadens 
ånd.
Det er ingen tvil at den enkelte døve og 
hørselshemmede vil alltid ha behov for 
egne møteplasser og der burde idretten 
være den beste fysiske og sosiale møte-
plassen, spesielt for yngre.

Syn på saken
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Hva betyr det

å bli sett eller oversett?

Å se til hverandre er en form for dia-
log der et blikk på en god måte er nok 
for å kunne bekrefte den andre som et 
fullverdig menneske. En dialog behøver 
ikke nødvendigvis være slik at mennes-
ker utveksler med tegn/ord. Dialog kan 
også bety å se til hverandre med likeverd 
og respekt. Det å bli sett av andre, er et 
grunnleggende og eksistensielt behov alle 
mennesker har. Å se til/på en person er 
en holdning som gir muligheter for åpen-
het og tillit. Noe som også betyr aner-
kjennelse for andre som mennesker. Den 
som anerkjenner den andre, kan også få 
anerkjennelse tilbake. Det heter gjensidig 
anerkjennelse. Metaforisk sett kan vi si at 
man er en blomst som holder på å visne 
(ulykkelig). For at denne blomsten skal 
kunne skinne igjen, er den avhengig av 
kjærlighet, av å bli sett. Får den vann, vil 
den skinne og gløde igjen. Slik er det ver-
difullt å bli sett, bli lagt merke til.  Slik 
er det med mennesker også. Man skinner 
og gløder gjennom å bli sett/anerkjent av 
andre. Å se er en form for næring til per-
sonlig utfoldelse og utvikling. Alt dette er 
et samspill av holdninger og følelser. Om 
man ser til den andre og være åpen og 
tillitsfull, vil den andre åpne seg. Et slikt 
forhold skaper gjensidighet og trygghet, 
og dermed kan man utlevere seg selv til 
den som ser/lytter. 

Hva skjer dersom man blir oversett? 
Blir man oversett, gjør det noe med deg. 
Du blir ulykkelig, føler deg ensom. Du 
mister gnisten. Tenk deg en blomst som 
visner. Den stråler ikke. Når andre over-
ser deg, kan det faktisk forandre deg som 
menneske. Mangel på anerkjennelse fører 
til at man føler seg sårbar. Dermed går 
det utover det personlige selvbildet.
Men det hender at mange overser hver-
andre uten å mene noe vondt. Likevel 
reagerer man (ubevisst) når man blir 
oversett, i varierende grad. Dette skjer 
fordi mennesker er følsomme, ettersom 
det grunnleggende og eksistensielle 
behovet for å bli sett er sterkt tilstede. 
Du føler deg mindre viktig enn andre. 
Da trekker du deg tilbake eller at du blir 
mindre åpen og sliter med både selvtil-
lit og tillit til andre. Slik det er tilfellet i 
«Mobbing i døvesamfunnet». 

Det jeg tenker på, er at mange døve har 
lyst eller behov for å treffe andre døve. 
Man søker etter bekreftelse av seg selv 
som et likeverdig, respektert og sosialt 
akseptert menneske gjennom sosialise-
ring med andre. Døvesamfunnet er en 
plass der døve kan samles for å omgås 
hverandre, for å se og bli sett. Slik vil de 
fungere som et samfunn, der man kan 
anerkjenne hverandre, respektere hver-

andre, slik som de er. Svært mange døve 
sliter med å bli sett i samfunnet generelt, 
som for eksempel i arbeidslivet, skole 
osv. Døve som opplever å bli ekskludert 
fra døvesamfunnet er dobbelt sårbare og 
krenkbare fordi de sliter med å bli sett 
på som likeverdige av både samfunnet 
generelt (hørende samfunn) og det døve 
samfunnet. Derfor er døvesamfunnet en 
meget verdifull og viktig møteplass for 
døve. Her handler det om å ta ansvar for 
hverandre og alle fortjener å bli respektert 
uansett status og bakgrunn.   

Hva betyr respekt? Ordet kommer 
opprinnelig fra latin respici eller respec-
tare der leddene re- betyr «ny» eller «om 
igjen» og -spici/-spectare er varianter av 
«å skue noe fremfor seg» eller «å se». Ut 
fra dette betyr respekt å se på ny eller å se 
om igjen. Respekt handler om holdnin-
ger overfor andre personer gjennom å se 
til hverandre om igjen/på ny. Noe som 
betyr at vi fortsatt har muligheten til å se 
andre på ny/om igjen. Vil du gjøre det? 
Jeg vil gjøre det!  

Min oppfordring til dere er derfor: Vis 
respekt gjennom å se til/på hverandre. 
Gjerne med et klapp på skulderen eller 
kan vi håndhilse hverandre.  

Øyvind Madsen.

Øyvind Madsen er filosof og jobber som filosofisk praktiker

Jeg har hatt mange spennende filosofiske arrangementer på kaféer det siste halvåret. Et av 
dem hadde temaet «Hva betyr det å bli sett/oversett?». Her har jeg lyst å dele mine refleksjoner 
med lesere av Døves Tidsskrift (DT) over hva døvesamfunnet betyr for døve og tegnspråkli-
ge med henvisning til DT nr. 7/2015 i Syn på saken med temaet «Mobbing i døvesamfunnet» 
samt min egen artikkel i DT nr. 1/2016 med temaet «Døvesamfunn – en viktig møteplass for 
alle tegnspråklige». Deretter kort om hva respekt er og en oppfordring.  
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Personalia
Ønsker du sende en hilsen eller gratulasjon til noen du kjenner eller dele nyheter om familieforøkelser/giftemål?

Ønsker døveforeningene å informere om dødsfall med minneord? Send inn tekst og bilder til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Runde år

50 år
Hilde Holtsmark blir 50 år den 29. mai

60 år
Inger Britt Vassbotn blir 60 år den 
2. juni

Wenche Thomassen blir 60 år den 
3. juni

Jan de Lange blir 60 år den 9. juni

Grethe Røraas blir 60 år den 13. juni. 
Hun er bortreist på dagen sin.

Lilian Hartveit blir 60 år den 14. juni

70 år 
Solfrid Skarsbakk blir 70 år 26. mai

Bjørg Råket Træthaug blir 70 år 1. juni

75 år
Ingebjørg Ødegården blir 75 år den 
13. juni

Otto Rossnes blir 75 år den 11. Juni

Randi Hoås blir 75 år den 16. juni

80 år
Erna Deunk blir 80 år den 13. juni

85 år
Ingvar Rasmussen blir 85 år den 3. juni

Brynjulf Dammen blir 85 år den 13. juni

Hjørdis Eriksson blir 85 år den 21. juni

Nye kurs på Ål

Tegnspråk- og informasjonskurs

Lær tegnspråk
Få kunnskap om kommunikasjon, å være hørselshemmet og 
mulighetene døvesamfunnet gir.

5.-10. juni 2016:
For familie og nært nettverk til døve barn og voksne.

12.-17.juni 2016
For voksne tunghørte/døvblitte og deres familie, nære 
nettverk.

Våre kurs er for alle, uavhengig av hvor mye eller hvor lite du 
hører og om du har utbytte av hørselstekniske hjelpemidler eller 
ikke. I ordet døv inkluderer vi alle hørselshemmede, døve og 
tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat.

Kursopphold og reise dekkes av Nav etter søknad. 

Spørsmål og påmelding til alle kursene sendes til: kurs@al.fhs.no

Telefon sentralbord: 32 08 26 00

Kurs for døve/tunghørte  
småbarnsforeldre med partnere

21.-26. august 2016

Forelesninger og erfaringsutveksling med basis i COS-P 
trygghetssirkelen, - foreldre som ivaretar barnas behov. 
Barns utvikling og oppvekst. Foreldrerollen.

Kurstrinn 1 av totalt 18 trinn.

Seniorkurs for døve tegnspråkbrukere
25.-30. september 2016

En trivselsuke med fokus på den gode samtalen og fagkunn-
skap om helse og et sunt dagligliv som senior i fokus.

Kurset er et samarbeid mellom seniorutvalget i NDF og 
kurssenteret på Ål.

Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonto er 
8200 06 08072. Store og små gaver 
mottas med takk. Norges Døvefor-
bund arbeider blant annet for en 

bedre tolketjeneste, flere tekstede og 
tegnspråktolkete TV-programmer, et 
bedre skoletilbud til døve og hørsels-
hemmede barn og bedre informasjon 
til foreldrene, et mer tilgjengelig 

samfunn for døve og hørselshem-
mede, eldre døves rett til sykehjem 
med tegnspråkmiljø, styrking av norsk 
tegnspråks stilling på alle nivåer og 
mange andre oppgaver.
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Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 199*

Send e-post til post@stub-christiansen.no eller send brev til 
Pb. 2017, 3087 Holmestrand.

Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.
  * Se vilkår og prisliste på www.stub-christiansen.no René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Er det lov å ta lydopptak  
av andre?
Jeg mistenker at en kollega sier ting på 
arbeidsplassen som er negativt om meg. 
Jeg har nå fått problemer på arbeidsplas-
sen på grunn av dette og ønsker å saksøke 
kollegaen min. Problemet er at jeg mangler 
bevis. Kan jeg ta opp samtalen i rommet når 
min kollega snakker med andre om meg. Er 
det lov?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Dersom man planlegger å ta opp en sam-
tale av andre så skal man som hovedregel 
først spørre om lov. Det er imidlertid 
ikke straffbart å ta opp en samtale 
hvis du er delaktig i samtalen selv, for 
eksempel i et lukket møte. Man kan 
derfor si at det som hovedregel er tillatt 
å ta lydopptak av et lukket møte som 
du selv deltar i. Det kan imidlertid virke 

for meg som at du har tenkt å ta opp en 
samtale mellom andre kollegaer som du 
ikke selv deltar i. Det kan du ikke gjøre. 
Hvis gjør det kan du risikere opptil to 
års fengsel. Dette følger av straffeloven § 
205 bokstav a. Det er derfor viktig at du 
gjør det på lovlig måte. Jeg vil anbefale at 
du konfererer med en advokat som kan 
vurdere din sak og framgangsmåte før du 
setter i gang fordi det kan være en rekke 
forhold i saken som tilsier at man må gå 
fram på annen måte. Det som er skrevet 
her gjelder kun generelt.

Hvis du velger å ta lydopptak av møtet 
så pass på at ingen uvedkommende som 
ikke deltar i din samtale kommer med på 
lydopptaket.

Kan man bruke lydopptak 
som bevis i retten
Kan jeg bruke lydopptaket i retten?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

I tvisteloven § 22-7 er det forbudt å 
bruke bevis som er skaffet på en utilbør-
lig måte. Dersom opptaket er tatt på 
en ulovlig måte så kan det få betydning 
for spørsmålet om du får lov å bruke 
beviset i retten eller ikke. Men dette 
er noe dommeren vil vurdere konkret i 
forhold til hvor krenkende det vil være å 
tillate beviset opp mot viktigheten av å få 
beviset fremmet. Kort sagt, hvis beviset 
er innhentet ulovlig så skal det noe mer 
til å få det godkjent.

Det betyr ikke automatisk at domstolen 
vil godta lovlige innhentet lydopptak. Selv 
om det ikke er straffbart å ta lydopptak 
i enkelte tilfeller, så kan det likevel være 
upassende å gjøre det, og i så fall kan 
dommeren nekte deg å bruke lydoppta-
ket i domstolen. Som hovedregel vil man 
i sivile saker tillate lydopptaket dersom 
beviset anses viktig eller avgjørende for 
saken. Dommeren må uansett foreta en 
konkret og total vurdering ut fra hensy-
net til begge parter.

Litteratur om tegnspråk 
– som er kommet ut og skal komme   
 
Forfatteren av Med skråblikk på norsk tegnspråk i Døves Tidsskrift Odd-Inge 
Schröder har i den siste tiden vært aktiv med pennen (pc’ en).

Han har sammen med Irene Greftegreff og Tone-Britt 
Handberg publisert en artikkel «Norwegian Sign Language» 
i Sign Languages of the World – A Comparative Handbook av 
Julie Bakken Jepsen, Goedele de Clerk, Sam Lutalo- 
Kiingi, William B.McGregor (eds.) på forlageme  de Gruyter 
– Mouton/Ishara Press, 2015 (med illustrasjoner).

Han har også skrevet en artikkel i 2015 i Namn i det fleirsprå-
klege Noreg (Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen red.) 
om navnetegn: «Navnetegn – tegn for personer og steder 
blant norske døve». Novus forlag, 2015 (med  illustrasjoner).

Han er også en av de 31 bidragsytere i SignGram Blueprint: A Guide to Sign 
Language Grammar Writing med redaksjon bestående av J. Quer, C.Cecchetto, 
C.Donati, C.Geraci, M.Kelepir, R.Pfau, and M.Steinbach. Den er nå på 835 
sider (samt mulige illustrasjoner, videosnutt og linker). Antagelig kommer 
den ut i 2017 på de Gruyter Mouton forlag. Arbeidet er et resultat av COST 
Action 2011-2015 – prosjektets navn oversatt til norsk: «Oppklaring av gram-
matikkene i europeiske tegnspråk: gangveier til full medborgerskap for døve 
tegnbrukere og til beskyttelse av deres lingvistiske arv».

Norges døveforbund har fått midler fra Kulturdepartementet til å utarbeide 
en grammatikk og kurs for døve tegnbrukere. Styringsgruppen er opprettet 
med Odd-Inge Schröder som forfatter av Norsk tegnspråk – en grammatikk for 
primærspråkbrukere.
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Siden jeg startet å jobbe med juridiske saker, relatert til hørsel så 
har det vært et jevnt tilsig av saker der døve enten har blitt for-
bigått i ansettelsesprosessen eller at hørselen har blitt vektlagt 
på en usaklig måte ved oppsigelser.

Bevis for diskriminering
Problemet er at det ofte kan være vanskelig å bevise at det er 
hørselen som er vektlagt dersom den døve har vært for tidlig 
ute med å si fra om dette. Når man sier fra om sin hørsel med 
én gang så risikerer søker å ikke engang bli innkalt til intervju. 
Dette gjelder selvsagt ikke alle arbeidsgivere og poenget mitt er 
ikke at man skal mistenkeliggjøre alle potensielle arbeidsgivere. 
Heldigvis er det fortsatt mange arbeidsgivere som er oppriktig 
interessert i å gjøre tingene på riktig måte. Likevel er det van-
skelig for søkeren å vite hvilke type arbeidsgiver man har med å 
gjøre før det er for sent. Dersom man venter med å fortelle om 
sin hørsel til man kommer i intervju så er det lettere å bevise 
at arbeidsgiver i utgangspunkt anser deg som kvalifisert for 
stillingen – eller i det minste synes du er interessant for jobben. 
Da må arbeidsgiver kunne redegjøre for hvordan de har vurdert 
arbeidssøkerne opp mot hverandre.

Ikke uærlig
Er det uærlig å vente med å fortelle om at du er døv? Nei, det 
er det ikke så lenge det uansett er ulovlig for arbeidsgiver å 
vektlegge hørselen ved ansettelse. Da er jo ikke hørselen en 
relevant opplysning for arbeidsgiver i søknadsprosessen. Men på 
ett tidspunkt må jo arbeidsgiver nødvendigvis få vite om at du 
er døv ettersom det kan være nødvendig for arbeidsgiver å legge 
planer med tanke på tilrettelegging. Jeg mener det er tilstrekke-
lig at arbeidsgiver får vite om dette i jobbintervjuet. Lengre enn 
det er det kanskje ikke praktisk mulig å vente siden man gjerne 
har med seg tolk i jobbintervjuet.

Gå inn i intervjuet med rett innstilling!
Det er viktig å ta vare på dokumentasjonen i søke- og anset-
telsesprosessen dersom det skulle oppstå tendenser til diskrimi-
nering. Likevel vil jeg advare mot å gå inn i et jobbintervju med 
en innstilling om at man sannsynligvis ikke får jobben likevel 
fordi man tror man kommer til å bli diskriminert. Da psyker 
man seg selv ut før man har startet og det har en tendens til å 
smitte over på arbeidsgivers oppfatning av deg. Man risikerer 
å bli en selvoppfyllende profeti – det betyr at hvis du tenker at 
du ikke får jobben fordi du er døv så kan dette påvirke måten 
arbeidsgiver ser på deg på en slik måte at du faktisk ikke får 
jobben. Ikke fordi du er døv, men kanskje på grunn av ting ved 
din innstilling som igjen kan gi utslag i din adferd – bevisst el-
ler ubevisst. Hvis ikke du ser på hørselen som en hindring eller 
et problem så er det også mer sannsynlig at omgivelsene vil se 
tingene på din måte.

Noen ganger må du likevel si fra
Noen type jobber er det faktisk relevant å legge vekt på hør-
selen. Dette gjelder for eksempel hvis du søker på stilling som 
polititjenesteperson, flyger eller andre yrker der det stilles krav 
til hørsel. 

Når døve oppfordres til å søke
Av og til står det i annonsen at døve oppfordres til å søke eller 
at virksomheten legger vekt på mangfold eller har en politikk 
for ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne. Uten å 
mistenkeliggjøre arbeidsgivers hensikter så bør man likevel ikke 
se seg blind på vakre stillingsannonser. Det er fornuftig å ta 
forhåndsregler. Det er ikke gitt at du likevel bør skrive at du er 
døv med mindre du har god grunn til å tro at dette virkelig er 
viktig for stillingen og at det faktisk vil slå positivt ut. Fokuser 
i stedet på din tegnspråkkompetanse og hva du kan bidra med i 
stillingen framfor å fortelle om din hørsel.

Redselen for å bli mislikt
Noen vil føle at det kan oppstå et dilemma dersom arbeidsgiver 
blir sur fordi vedkommende ikke fikk vite om at du er døv før 
jobbintervjuet. Ingen har jo lyst til å gjøre en framtidig arbeids-
giver irritert. Da kan man spørre seg selv; hvordan ville denne 
arbeidsgiveren reagert hvis du fortalte at du er døv i jobbsøkna-
den? Er det sannsynlig at du ville fått vite om denne reaksjonen 
dersom du ikke kom til intervjuet?

Jeg vil gjerne presisere at hva som er riktig å gjøre i slike situa-
sjoner er noe som den enkelte søker må vurdere konkret i hvert 
enkelt tilfelle. Det kan tenkes at det i gitte situasjoner vil være 
strategisk lurt å fortelle om at du er døv med én gang.

VENT TIL INTERVJUET MED Å SI AT DU ER DØV
Av René Stub-Christiansen

Døve ønsker som alle andre å være ærlige når de søker jobb. Det er helt naturlig. Men 
det å si at du er døv i jobbsøknaden kan by på noen utfordringer som juridisk sett gjør 
det nødvendig å vente med å fortelle arbeidsgiver om sin hørsel.

René Stub-Christiansen 
sitter også i NDFs 
 arbeidslivsutvalg
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Forrige gang var om semantikk – om hvordan vi define-
rer ord og setninger efter bestemte regler. Men i praksis 
kan det ofte være annerledes. Pragmatikk er hvordan vi 
bruker NTS i virkeligheten. Vi har tegnene DØV og TUNG-
HØRT. Stundom bruker noen STERKT TUNGHØRT i be-
tydningen nesten hørende, og LETT TUNGHØRT nærmere 
betydningen nesten døv. Semantisk sett er det ikke riktig, 
men dette er pragmatikk hos enkelte tegnbrukere.
I en artikkel jeg skrev for mange år siden om en treårings 
tegnspråk at ungen sa TAKK FOR MATEN slik alle (?) nor-
ske døve gjør. Dagen efter utgivelsen så jeg en døv onkel 
av meg si MAT PEK TAKK. Jeg observerte efterhvert mange 
slike tilfeller. 

Vi tegnbrukere er alle (?) enige om at tegnet GODDAG 
utføres med hendene, men hvordan er det i praksis? 
Tidligere var det hos enkelte elegant å hilse hverandre 
kun med å bruke munnen /goddag/, og la hendene hvile. 
Det gjelder både svensk og norsk tegnspråk og som er 
dokumentert i videoer fra 1970-tallet. Dette pragmatiske 
eksemplet ble jeg igjen oppmerksom da en jevnaldrende 
nylig hilste på meg på den måten.

Og hvorfor skal vi på Kulturdager for døve stadig si til 
hverandre: TAKK FOR SIST, når vi har møtt vedkommende 
sist for to dager siden eller for atten år siden? Jeg sier ikke 
at det er feil, men kun at bruken er slik. Norsk har følgen-
de gradbøyning ung-yngre-yngst, men i praksis er «yngre 
frue» (40 år) eldre enn en «ung frue» (25 år) og ikke som 
bøyningen egentlig skulle tilsi. Tenk over dette eksemplet 
fra norsk.

Turtaking i par og i gruppe skal ha en klar forskjell i stør-
relse av og i tempo på tegnføring. Forskjellen synes ofte 
å være på retur. Dagens yngre tegnbrukere har vært vant 
til enten å være i småklasser der læreren gjerne er en 
hørende tegnbruker eller vært integrert i en vanlig klasse 
med tolk. Nybegynnere har gjerne problem med å følge 
i turtaking – det blir liksom tennis i at det gjelder å følge 

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Pragmatikk er studiet av hvordan vi endrer og tilpasser bruken av 
språket i selve kommunikasjonen mellom to eller flere parter.

Pragmatikk

ballen. Hvem har ordet? Altfor ofte kan turtaking i gruppe 
bli redusert til parsamtale. Og de andre føler seg utenfor.
Som foreleser har jeg opplevd «skrik og skrål» da en tidli-
gere integrert student snakket plutselig til en annen midt 
under selve forelesningen. Visuell støy, fordi studenten 
var vant til at bare tolken kunne tegnspråk i en klasserom-
situasjon, men ikke i en forelesningssal med førstespråks-
kompetente brukere (døve og hørende). Altså ikke lært å 
hviske på tegnspråk.

Vi skal bruke større tegn når vi snakker i en gruppe eller 
til en forsamling. Altfor ofte blir det hvisking som om det 
kun er parsamtale. Tegnet FÅRIKÅL blir redusert til halve 
tegn - tegnet FÅR utføres halvt på armen og «I-KÅL» blir 
nesten borte. Utydelig utførelse med de manuelle deler 
påvirker slik at munnen blir utydelig (før sa man at det var 
typisk for tunghørte tegnbrukere). Litt urettferdig, for det 
dreier seg egentlig om bevissthet av hvordan man utfører 
NTS i bruk. 

Det kan være for lite av lokalisasjon, faste tegnuttrykk, 
sandwich-par, proformer o.l. i bruk av NTS. Også jeg i min 
ungdom fikk høre at jeg snakket for fort og utydelig – men 
min mottager var sidemannen og ikke til en forsamling – 
det skjønte jeg ikke den gangen.  En mulig forklaring kan 
være at altfor mange i dag er vant til å prate i facetime 
eller skype slik at tegnføringen blir svært liten, og ikke 
vant til at en skal bruke større tegn. Vi ser hos enkelte 
døve nyhetsopplesere på NRK: Snakker de til seerne eller 
bruker de skype? Det ser ut som om skjorten eller blusen 
er for trang. Har ikke NRK tegnspråkkonsulent for dem? 
Tidspresset kan ødelegge NTS – alt skal være ferdig på 4,5 
minutter (som de har holdt på i over 25 år minst).
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Legens vurdering

For mange år siden var barnet vårt alvorlig syk. Så syk 
at det svevde mellom liv og død i noen dager. Dagene 
var langsomme, men etter hvert ble barnet vårt bedre og 
bedre for hvert sekund som gikk.

Under den perioden hadde vi flere samtaler med leger 
på sykehuset, og under alle disse samtalene hadde vi 
tegnspråktolker med oss. Disse tolkene var noen av de 
beste tolkene i byen. Vi var trygge på at både legene og 
tolkene gjorde en god jobb.

Men alle disse samtalene med legene var tidsbegren-
sede, vi kunne ikke sitte og snakke sammen i timevis. 
Både jeg og min mann ble enige om hvordan vi skulle 
gjennomføre samtalene for å få det største utbyttet. Jeg 
skulle fokusere på å forstå helsesituasjonen til barnet 
vårt og samtidig være svært opptatt av å se på barnets 
fremtidsmuligheter gjennom samtalene med legene. 
Min mann skulle ta vare på meg både før, under og 
etter samtalene. På den tiden var min mann ikke så 
flytende i norsk tegnspråk, da han nettopp hadde 
flyttet hit til Norge. Han kunne dermed ikke nyttig-
gjøre seg av tolken som mestret kun norsk tegnspråk. 
Jeg skulle forklare alt til ham etter hver samtale. Det 
fungerte faktisk godt for oss, selv om min mann fikk 
informasjon om samtalene av meg etter at samtalene 
var over.

Likevel var det svært tøft for oss. Min mann måtte vente 
på hans tur til å forstå helsesituasjonen til vårt barn og 
barnets fremtidsmuligheter. Og jeg måtte tenke klart 
og sette følelsene mine til side. Jeg kunne ikke tenke 
med følelser, og heller ikke hadde jeg en mulighet til 
å reagere naturlig. Hvis jeg gjorde det, så ville ikke jeg 
gjøre meg forstått for tolken. For å bli stemmetolket best 
som mulig måtte jeg være fokusert på å tenke klart, og 
ikke med følelser.

Vanligvis var det slikt at hver gang samtalen med legene 
var ferdig, så gråt jeg litt og fikk tid til å reagere – og så 
deretter kunne jeg gå i gang med å forklare min mann 
om hva som ble sagt av legene. Dette var ikke bare bare.

Tiden gikk, og barnet vårt ble frisk. Hverdagen vår ble 
endelig normal. Etter flere år ville jeg en dag besøke 

sykehuset og lese barnets journal. Det var flere bunker 
med papirer, og jeg tok meg tid til å lese godt gjennom 
alt. Jeg husker fortsatt den dagen da jeg satt alene i en 
liten kontor på sykehuset og leste meg gjennom mange 
sider, flere steder i journalen fikk meg til å stivne. Jeg 
stivnet med et stort stikk i mitt hjerte. Dette gjentok seg 
flere ganger. 

Legene skrev en oppsummering etter hver samtale, og 
med sin egenvurdering av samtalene som: ”Undertegne-
de oppfatter”, ”Undertegnede opplever”, ”Undertegnede 
tenker” og liknende. Jeg fikk altså lest hva slags tanker 
legene satt igjen med etter våre samtaler, jeg velger nå å 
plukke et konkret eksempel fra journalen:

”Undertegnede opplever at moren var likegyldig i 
knyttet til helsesituasjonen til barnet. Opplever også at 
faren ikke var interessert i å få informasjon om barnets 
helsesituasjon.”

Som jeg tidligere nå har skrevet måtte jeg legge mine fø-
lelser til side og tenke klart, dette for å gjøre meg forstått 
for tolken. Min mann måtte vente med å få informa-
sjon, slikt at det ikke skulle stjele tiden fra samtalene. Vi 
ville ha det største utbyttet av samtalene. Vi hadde de 
beste tolkene i byen, men de hadde også sine begrens-
ninger. 

Vi, som mor og far, ble altså vurdert av legene med 
utgangspunkt på tolkenes begrensede kompetanser. Det 
var vi som måtte ta den konsekvensen. Var legene klar 
over det? Var tolkene klar over det?

I dag, år 2016, sitter jeg igjen med et spørsmål; hvor-
dan ville vår situasjon sett ut om vi hadde hatt en døv 
tegnspråktolk tilstede? Min mann ville ha fått samme 
informasjon samtidig som jeg fikk. Min mann, som 
barnets far, ville naturligvis vist interesse for å forstå 
helsesituasjonen. Jeg, som moren til barnet vårt, ville 
kunne ha slappet av og fått lov til å reagere naturlig. 
Jeg ville ikke trengt å jobbe med å sette mine følelser til 
side. Jeg ville ha fått lov til å sitte, gråte og komme med 
naturlige reaksjoner, og samtidig bli forstått av tolken. 

Har vi døve tolker, får vi endelig lov til å være mennesker. 

Av Maren Oriola

Spaltist
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Sport

fram til å konkurrere mot døve fra andre land. Jeg har trent 
veldig mye og systematisk mot EM. Jeg har egen trener, Ole 
Morten Gilbu, som har mye erfaring. Han trener alle oss 6 
guttene på laget. Jeg følger hans råd og tips om hvordan jeg skal 
trene. Intervaller er veldig viktig. Før så syklet jeg bare for å sy-
kle, nå vet jeg hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Når jeg har senvakt 
på jobb så sykler jeg langtur på ca 4-5 timer, og har jeg tidlig-
vakt så blir det bare intervaller. Iblant passer det familien dårlig 
at jeg trener, så det hender jeg står opp kl 0500 for å trene sånn 
at jeg kan være tilstede med dem senere. Du får ingenting gratis 
hvis du vil ha resultater og det kreves mange timer med trening, 
samtidig er det viktig å hvile og spise. Du blir ikke bedre hvis 
du ikke hviler nok, du blir heller ikke bedre hvis du spiser for 
lite. Så alt henger sammen. Denne sesongen skal jeg også være 
med på Norges Cupen, med ritt over hele landet. Vi skal også 
til Sverige og delta i flere ritt der i juli. Lagets høydepunkt er 
NM i Bodø der også proffene kommer, som Edvald Boasson 
Hagen og Alexander Kristoff. Alt i alt blir dette en bra oppkjø-
ring for meg frem mot EM.
 

Litt om Robert Macha: 
Er gift, har 3 barn på 7,9 og 11 år. Jobber som miljøterapeut. 
Interessert i sykkel og fotball. Ellers går det meste av tiden til 
barn og kone. Fredagstaco og lørdagskos med familien er viktig 
for meg. 
 
Fra å være tidligere landslagsspiller i fotball, hvordan ble du 
omvendt til en ihuga syklist?  
Ja, du sier noe. det er bare tilfeldig at jeg ble interessert i syk-
ling. Jeg jobber turnus, så sykling ga meg mulighet til å trene 
på dagtid uten at det gikk utover familien. I fotballen måtte 
jeg møte opp til bestemt tid og sted fordi laget ventet, det ble 
vanskelig å kombinere med småbarn og turnus. Så i starten 
syntes jeg at det var deilig å dra ut og sykle når det passet meg, 
bare for å holde meg i form. Men jeg ble etterhvert bitt av basil-
len og syntes dette var veldig morsomt. Derfor meldte jeg meg 
på ulike ritt. Jeg har vel bare fortsatt å presse meg videre for 
å nå nye mål. Og nå sykler jeg for Sandefjords Elitelag og på 
elitenivå i Norge. 

Kan du sammenlikne idretten fotball med sykling?
Det er to forskjellige idretter. Det kan ikke sammenlignes. Men 
en ting har de felles, begge er lagsport. Mange tror at sykling 
ikke er det, men det er like mye lagsport som fotball. Vi støtter 
hverandre og hjelper den personen som skal vinne et ritt. Vin-
ner lagkameraten ritt så har laget vunnet. Akkurat som med 
fotballen, du vinner ikke en kamp alene, du er avhengig av 10 
andre på laget for at laget skal vinne. Hovedforskjellen mellom 
fotball og sykling er at det i fotball kreves ulike ferdigheter som 
koordinasjon, kondisjon, spenst og mer, mens det i sykling er 
ekstremt fokus på kondisjon. Man må tåle å ha melkesyre over 
en tid og presse kroppen langt over det som føles godt. Ikke 
minst så er det en risikosport, punkterer du eller om du møter 
asfalten så er rittet nærmest over. I fotballen får du flere nye 
sjanser under kampen. 

Fortell litt om EM i sykkel for oss dummies
I EM er det 4 ulike ritt. Sprint 1000 meter i velodromen (ve-
lodromen er sykkelbane), 50 km poengløp i velodromen, tem-
poløp på 30 km (individuell start) og fellesstart på ca 120 km.

Hvordan fant du ut at du villle satse mot EM og hva slags 
forberedelser har du lagt ned?
Jeg fikk høre fra andre døve at det finnes sykkel VM, EM og 
OL for døve. Dette synes jeg hørtes spennende ut, og jeg ser 

Fra venstre: Robert Macha, Ole Theodor Sponberg og Bruno Ottesen, 
oktober 2015.

Norske syklister til EM

Ina Desirée Røine

EM i SYKLING skal gjennomføres i byen Brugge i Belgia i august. Tre aktive syklister bos-
att i Vestfold skal delta i EM. Bruno Ottesen, som skal representere sitt fedreland, Danmark. 
Fra Norge er det veteranen og den veldige allsidige idrettsmannen Ole Theodor Sponberg, og 
tidligere stortalentet fra landslaget for fotball Robert Macha. DT har tatt en nærmere kikk på 
sistnevnte da det har vært stille fra hans kant siden han la fotballskoene på hylla.
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Hva slags kvalifiseringsprosess har du 
vært gjennom?
Det er ingen kvalifikasjonskrav for å være 
med til EM, kun at du har minst 55 db 

Den allsidige idrettsmannen Ole Theodor 
Sponberg.

Robert Macha i aksjon.

Resultater fra DM i Bowling, søndag 3. april 2016

Finale damer: 
1. Ine Lorentzen, Stavanger DIF,  3354 p.
2. Ragnheidur Thorgilsdottir, Oslo DSK,  3286 p.
3. Trude Nilsen, Trondheim DIL,  3066 p.
4. Ann-Cathrin Larsen, Oslo DSK,  2961 p.
5. Siw Iren Tollefsen, Stavanger DIF,  2831 p.
6. Tone Rørstad, Stavanger DIF,  2649 p.

Finale herrer:
1. Rolf Johan Boysen, Oslo DSK,  4342 p.
2. Steinar Karlsen, Oslo DSK,  4192 p.
3. Stein Erik Wroldsen, Oslo DSK,  4188 p.
4. Kjell Ivar Mesics, Porsgrunn DS,  3832 p.
5. Einar Hartveit, Porsgrunn DS,  3794 p.
6. Asle Georg Karlsen, Bergen DIK,  3760 p. 
7. Dag Hafstad, Bergen DIK,  3671 p.
8. Werner Wennerstrøm,  Oslo DSK,  3653 p.

DT har spurt Ole Theodor om hva hans 
målsetting for EM er;
Pallplass for Masters, og å unngå siste-
plass i poengløpet. Det blir tøft.

Du har hatt en lang idrettskarriere og er 
firebarnsfar, hva gir deg motivasjon til å 
satse på europeiske mesterskap?
Først og fremst det gode sykkelmiljøet 
i Vestfold. Jeg trener 7-10 timer i uken 
og er medlem hos Tønsberg Sykkel-
klubb. Det blir arrangert mange tur ritt i 
Vestfold. Jeg har hatt en positiv utvik-
ling i sykling de siste årene, og fått gode 
resultater. Dette inspirerer meg til å satse 
videre sammen med Bruno og Robert 
som begge satser mot EM. 

DT ønsker alle tre 
lykke til i EM!

på begge ørene, NCF (Norges Cykle-
forbund) var litt skeptiske i starten. Så 
jeg betaler alt på egenhånd for å delta. 
Heldigvis har jeg etterhvert fått sponso-
rer, det setter jeg pris på.

Hva er dine målsetninger i EM?
Jeg har et mål om å ta medalje i tempo 
og fellesstart. Det er viktig å sette seg mål 
dersom man skal være med i EM. Der-
som dette ikke lykkes får jeg sikkert høre 
det, men det er uansett viktig for meg å 
ha et mål. Jeg er en klatrer, det vil si at 
jeg liker godt bakker og kuperte løyper. 
I Belgia er det paddeflatt, dette kan være 
en utfordring for meg. Men jeg er innstilt 
på å gi jernet og kommer til å gjøre alt for 
å nå målet mitt.
Jeg er litt mer usikker på de to første rittene 
(sprint 1000meter og 50 km poengritt.) 
Rittene skjer i velodromen og jeg har aldri 
syklet i en velodrom før, for det har vi ikke 
i Norge. Når det arrangeres bane NM så 
skjer dette i Polen eller Danmark. 

Kjenner du til nivået i EM?
Nei, jeg vet ikke hvordan nivået er i EM, 
men jeg har hørt at det er ganske høyt 
nivå blant de beste utøverne. En russer 
som vant tempo VM i Canada syklet 
i ca. 45 km/t i snitt i 30 kilometer og 
hvis det stemmer så er det vanvittig fort. 
Dette kan sammenlignes med farten til 
de beste i Norges Cupen. I fellesstarten 
så sykler de rundt 40/41 km/t og det er 
ikke sakte. Ble også fortalt at en nord-
mann som var med i VM i Canada for 
noen år siden ikke klarte å henge med i 
gruppa og måtte bryte fordi farten var 
for høy. Så det er bare å bite tennene 
sammen og henge med så godt man kan. 
Syrefest blir det uansett.

Så er det meritterte Ole Theodor Sponberg, som IdrettsNorge 
sikkert kjenner godt fra før. Denne herrekaren har olympisk 
gull i stavhopping samt innehar den europeiske rekorden 
fremdeles. Ole Theodor har også deltatt i europeiske mester-
skap i friidrett, langrenn og nå sykling.  

Han skal delta i 50 km poengløp mot unggutta i EM men 
stiller også i veteranklasse i landeveisløp og tempoløp.
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