
Døves Tidsskrift
Nr. 6 - 2016 - Utgiver: Norges Døveforbund - Årgang 97

- Hva skjer med 
tolke tjenesten?

- Storopphold på 
Statped Midt, 
søsken får være 
med på kurs!

- To nordmenn  
på besøk i  
Nord-Korea



2 6/2016Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift 6 - 2016

Side 10

Side 5

MILJØMERKET

2041        Trykksak      
  0

699

Utgiver: Norges Døveforbund
www.deafnet.no
Tlf: 23 31 06 30 / ttlf: 23 31 06 40
Gavekonto: 8200.00.08072
Leder: Hedvig Sinnes

Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo. 
Ansvarlig redaktør: Bjørn A. Kristiansen
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Redaktør: Jannicke B. Kvitvær
jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no
Grafisk design: Andata, Bergen

Medlemsblad fra Norges Døveforbund - Døves Tidsskrift nr 6/2016 (årgang 97)

Når kommer bladet?
Døves Tidsskrift utkommer den 15. i månedene 
februar, mars, mai, juni, 
september, oktober, november og desember.
Bladet har deadline den 25. hver måned.

Abonnement: 
Kr 600 pr år for skoler og andre institusjoner.
Medlemmer får bladet inkludert i kontingenten.

Annonser: jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no 
Medlemsservice: medlem@doveforbundet.no
Trykk: Bodoni AS, Bergen // ISSN 0332-6942

Side 03 Leder: Å være døv er som å være en 
butikkvare?

Side 04 Nytt fra Norges Døveforbund
Side 06 Norge rundt
Side 07 Verden rundt
Side 08 Spør Advokaten 
Side 09 Bak kulissene til Teater Eureka
Side 10 Nytt hjem, nye muligheter:  

Vestfold Døveforening med nytt hus!
Side 12 #stoppNAV: Hva skjer med  

tolketjenesten i NAV?
Side 14 Foreningene i Trøndelag med 

 organisasjonsseminar

Side 15 Personalia
Side 16 Pilotprosjekt: Søsken får være med  

på kurs hos Statped Midt
Side 18 Jeg Deler: To døve nordmenn 

i Nord-Korea
Side 20 Bokanmeldelse: 10 Døve og 

 Hørselshemmede forteller
Side 22 Hva er forskjellen på efsli og efsliDI?
Side 24 Spaltist: Paal Richard Peterson
Side 25 Skråblikk
Side 26 Sport

Forsidebilde: Vestfold Døveforenings nye bygning. Foto: Vdf.

Side 26



36/2016 Døves Tidsskrift

Arne er en person som liker å handle på internett. Nylig 
fant han et gulvteppe via en nettbutikk som han ville kjøpe, 
men før han skulle betale ville han sjekke hva andre kunder 
hadde å si om gulvteppet.

Han googlet på varens navn og fant fort frem personer 
som hadde mye å si om varen. Noen mente gulvteppet 
var for tynn, andre mente det passet perfekt i stua og var 
storfornøyd med resultatet. Noen synes teppet passet bedre 
på kjøkkenet og andre var ikke helt fornøyd med teppets 
farge.

Noen skrev at det så ut som om teppet var for tynt, selv om 
de ikke hadde kjøpt det. Noen andre mente det passet bedre 
på hytta enn i stua hjemme, selv om de ikke hadde kjøpt 
det. Meningene om dette gulvteppet var så mange. Menin-
ger fra folk som skulle ha meninger om noe. Arne kunne 
ikke bestemme seg for om å kjøpe gulvteppet eller ikke.

Rådvill bestemte Arne seg for å rådføre med butikkledelsen, 
de fortalte at siden Arne var så usikker så skulle han heller 
gå for et dyrere gulvteppe som var et sikkert kort. Selgeren 
kjente ikke til Arne, eller hvordan stua hans så ut, men like-
vel anbefalte de Arne om å gå for et annet teppe. 

Arne valgte å stole på selgeren, selv om han fremdeles hadde 
lyst på det andre teppet. Her følte Arne seg veldig delt, 
tilslutt valgte Arne å gå for butikkselgerens råd og kjøpte det 
dyrere gulvteppet. 

Noen år senere ville Arne likevel kjøpe det første gulvtep-
pet, fordi han ikke hadde blitt fornøyd med resultatet i stua 
med det dyre teppet. Han hadde ofte lekt med tanken om 
hvordan stua hans ville blitt med det andre teppet som han 
først hadde falt for. Arne sjekket butikkens hjemmeside, 
men kunne ikke finne det teppet. Da han tok kontakt med 
butikken for å forhøre seg om teppet fikk han til svar at tep-
pet var utsolgt og at det ikke produseres lenger. 

Arne fikk aldri vite hvordan det andre gulvteppet skulle se 
ut hjemme hos ham, han var for sent ute. Et gulvteppe som 
Arne likte godt ved første øyekast, men som han lot være å 

kjøpe fordi folk hadde så ulike meninger og han hadde blitt 
usikker.

I dag er vi kommet i en tid der folk googler på alt mulig, 
akkurat som Arne. De hyppige kundene hos nettbutikker 
pleier, mer eller mindre, å google frem hvordan andre kun-
der opplever en bestemt vare. 

Yngre generasjoner googler på internett dersom de opplever 
merkelige flekker på huden og leser seg frem på forumer om 
andre personer har skrevet om liknende flekker. Rådet folk 
stadig får er å oppsøke en lege, og å ikke å ta egne konklu-
sjoner ut i fra hva de leser på internett. Samt er det også ofte 
gjentagende beskjeder om at folk ikke kan gi råd til noen 
andre hvis de mangler kompetanse.

Kompetanse? Hvem er det som driver diskusjoner om ret-
tigheter til døve og hørselshemmede på internett? I slike 
diskusjoner er det ofte ulike meninger, men hvem er det som 
sitter med den rette kompetansen? Foreldre og andre voksne 
søker seg frem etter svar på internett når de får et døv eller 
hørselshemmet barn. Ofte er svarene de søker så ulike at 
de blir rådville, de faller tilbake på legenes veiledning, men 
leger som i sammenheng med tegnspråk og døvekultur man-
gler en fullstendig kompetanse.

Minoriteter er som en butikkvare. Samfunnets privilegerte 
mennesker liker å diskutere minoriteter i det offentlige. 
Diskutere om, mot og for minoriteter, men de glemmer å 
rådføre seg og å være ydmyke overfor de som selv er en del av 
et minoritet, de som sitter med den kompetansen av å være i 
et minoritet.

Som i tolkesaken: Her må brukerorganisasjonen jobbe hardt 
for å bli hørt, det er brukerorganisasjonen som sitter med 
den beste kompetansen i det å bruke tegnspråktolk. Det er 
skremmende å se hvordan privilegerte mennesker kan disku-
tere andre mennesker uten et forsøk på å involvere de med 
den riktige kompetansen.

I denne utgaven av Døves Tidsskrift kan du lese om måne-
dens hashtagg #HearingPrivileges og om tolkesaken.

Å være døv er som  
å være en butikkvare?

LEDER

Jannicke Kvitvær
redaktør
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

WFD-kongress i Norge i 2023?
Forbundsstyret skal opprette en arbeidsgruppe som skal se på 
muligheter for å arrangere WFDs verdenskongress i Norge 
år 2023. Arbeidsgruppen skal legge frem et notat fra utred-
ningsarbeidet april 2017 og en endelig beslutning om dette blir 
aktuelt tas da. Arbeidsgruppen skal bestå av Maren Oriola (fra 
forbundsstyret), Niels Kristensen, Berglind (Betty) Stefánsdòt-
tir og Hanne B. Kvitvær.

Forbundsstyret jobber med handlingsplanen 
2017-2019
Landsmøtet 2016 vedtok å utsette behandlingen av handlings-
planen til landsrådet 2017 som har fått fullmakt til å vedta en 
ny handlingsplan. Arbeidsgruppen fra forbundsstyret som skal 
legge frem skisse til ny handlingsplan består av Camilla Høi-
berg, Maren Oriola og Bjørn Stensvoll. Skisseforslaget legges 
frem til forbundsstyret i november for videre behandling.

Ny hjemmeside, endelig på plass!
Nye www.deafnet.no er endelig i drift. NDFs nye sider er 
universelt utformet og mer brukervennlig enn den forrige. 
Nyheter fra forbundet skal alltid publiseres på hjemmesiden før 
det distribueres videre til andre sosiale kanaler. Har du ikke sett 
den nye siden? Gå inn og ta en titt, har du tilbakemeldinger 
vedrørende den nye hjemmesiden så nøl ikke med å ta kontakt.

Helge Herlands bok ble lansert på NDF-kontoret mandag 19. 
september. Lubna Mehdi, Nora Føyen som er to av bokens ti 
fortellere var tilstede på lanseringen, samt Helge som både er 
bokens forfatter og en av de ti fortellerne. Helge forteller at 
arbeidet med boken har vært en fin reise, han har fått truffet 
mange fine personer og hatt fin reiseselskap med fotografen 
Anne-Line Lønnbu Kirste. Hun fotograferte alle bokens fortel-
lere. Du kan kjøpe boken i de største døveforeningene i Norge 
eller via NDFs hjemmeside. På side 20-21 i dette bladet kan du 
lese to anmeldelser av boken skrevet av to ulike personer, Lars 
Petter Lindman som selv er døv og medlem i Norges Døvefor-
bund og Tove Fredrikke Bergh som er hørende og ansatt som 
oppvekstkonsulent i Norges Døveforbund.

Gledelig boklansering på NDF-kontoret Kontaktpersoner for lokallagene
Forbundsstyret har vedtatt faste kontaktpersoner fra forbunds-
styret som skal ha kontaktansvaret for døveforeningene i 
Norge, som kan ta seg av regionale representasjoner. Dette er 
et av flere tiltak for å bedre informasjonsflyten mellom NDF 
sentralt og NDF lokalt. Det nevnes at forbundsleder og/eller 
generalsekretæren også kommer til å foreta eventuelle represen-
tasjoner/besøk i tillegg. Kontaktpersoner for følgende lokallag:

Bjørn Stensvoll: Vestfold Df, Telemark Df, Aust-Agder Df, 
Kristiansand Df og Østfold Df.
Camilla Høiberg: Oslo Df, Akershus Df, Innlandet Df, Dram-
men Df og Ringerike Df.
Nina Hauge: Trondheim Df, Nord Trøndelag Df og Døves 
Fylkeslag Nordland.
Per Gunnar Johnsen: Døves Fylkeslag Troms og Tromsø Df.
Tove Glomset: Møre og Romsdal Df og Sogn og Fjordane Df.
Maren Oriola: Hallingdal Df og Bergen Døvesenter
Hedvig Sinnes: Haugaland Df og NDF-Stavanger. 

NDF kommenterer statsbudsjettet 2017  
(6. oktober)

Døvblinde
NDF gratulerer de døvblinde organisasjonene FNDB og LS-
HDB, for at regjeringen vil sikre at døvblinde skal ha en reell 
mulighet til deltakelse i trening og fritidsaktiviteter så foreslås 
det å bevilge 18.3 millioner til en utvidelse av retten til tolke- 
og ledsagerhjelp i folketrygden.
Med det håper NDF at planene til Arbeids- og sosialdeparte-
mentet om at kommunene skal overta ansvaret for ledsager-
funksjonen for døvblinde er blitt gravlagt en gang for alle.

Norges Døveforbund
Til NDFs kulturarbeid økes tilskuddet med 1,5 % til 1.38 mill. 
Det er vi ikke fornøyd med da det ikke engang dekker forventet 
prisstigning. Kulturmidlene brukes blant annet til teatertol-
king, døves kulturdager, foredragsstøtte- og lokale kulturtiltak 
til døveforeningene, tegnspråkvideomusikk og kortfilmer.

Døves Tidsskrift og Døves Media
Døves Tidsskrift og Døves Media får tilskudd fra Nasjonalbi-
blioteket via posten «Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblio-
teket». Denne posten er foreslått å reduseres og vi må avvente 
hvilke prioriteringer Nasjonalbiblioteket gjør. Det får vi vite 
mer om etter årsskiftet.

Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve
Det er ikke kjent om statsbudsjettet vil påvirke Ål Folkehøy-
skole og kurssenter for døve.

Teater Manu
Til Teater Manu er det foreslått å bevilge 15.46 mill. og det en 
økning tilsvarende prisstigning.

Godt humør under lanseringen av ”10 døve og hørselshemmede forteller” 
på NDF mandag 19. September, fra venstre ser vi Lubna Mehdi, Anne-
Line Lønnbu Kirste, Nora Føyen og Helge Herland.
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Nytt fra Norges Døveforbund

Det årlige ledermøtet ble gjennomført på Gardermoen den 16. 
september. Styreledere og daglige ledere fra 15 døveforeninger 
og 1 fylkeslag, samt nestleder og generalsekretær fra Forbun-
det deltok  Temaer som ble drøftet; Hva skjer med tolkesa-
ken #stoppnav, felles tegnspråkkurs for døveforeningene, 
handlingsplan 2017 - 2019, direkte medlemskap, tilskudd til 
foredrags honorar i døveforeningene, bistå døveforeningene 

Ledermøte på Gardermoen

med utforming av søknader til kommunene- og fylkeskom-
munene, bistandsarbeid til Madagaskar og samarbeid med 
WFD om nye bistandsprosjekter, nytt opplegg med faste kon-
taktpersoner mellom forbundsstyret og foreningene. Formålet 
med ledermøte er å ha god kommunikasjon/informasjon 
mellom lokallagene og forbundet sentralt. Neste ledermøte 
blir om et år.

Ny SMS-nødtjeneste for døve og hørsels-
hemmede er gammel teknologi.
I august kom nyheten om at det innføres en nødhjelptjeneste i 
Norge med SMS-funksjon, i DT nr 5-2016 kan du lese om at 
denne nyheten ikke er godt tatt i mot av NDF. Den 1. oktober 
gikk Finansavisen ut med en lengre artikkel om nødmeldings-
tjenesten på SMS. I artikkelen løftes det spørsmål om hvorfor 
Justisdepartementet har valgt en løsning basert på SMS.

NDF har i lengre tid argumentert for at det skal komme på 
plass en nødmeldingstjeneste basert på en app som kan lastes 
ned til smarttelefon. SMS er nå gammeldags, tungvint og usik-
kert sammenlignet med en app, med en app kan folk registrere 
seg på forhånd. Når uhellet skulle være ute så kan folk trykke 
på appen for å få hjelp, appen kan spore opp hvor du er. NDF 
ser på en slik løsning som svært aktuelt.

En app kalt SmartHelp finnes i Norge og dette er en ordning 
NDF har foreslått for Justisdepartementet om å tas i bruk, men 
Justisdepartementet valgte likevel å gå ut med en SMS-løsning 
som nødhjelp i Norge. 

På SmartHelps hjemmeside kan vi lese om hvorfor en 
NødSMS-funkjson vil ta lengre tid. Her er et utdgrag: 

”Nød-SMS løsningen til justis og beredskapsdepartementet vil 
forlenge publikumstid (før nødanrop) og nødmeldesentralenes 
reaksjonstid og responstid pga følgende momenter;
1 Publikumstid: Det tar lengre tid å skrive en forståelig tekst-

beskjed med nødvendig informasjon og sende den, enn å 
ringe nødnummer.

2 Reaksjonstid: Løsningen vil involverer to sentraler (mot-
takssentral i Bodø, som videresender til den sentral som har 

Gruppebilde av landets ledere og dagligledere fra Ledermøtet på Gardermoen 16. september.

ansvar for hendelsesområdet) istedet for en. Dette vil forlenge 
reaksjonstiden til den ansvarlige nødmeldesentralen.

3 Reaksjonstid: Hvis den innledende tekstbeskjeden (fra den 
som trenger hjelp) ikke har en presis beskrivelse av sted, må 
det sendes flere beskjeder frem og tilbake for å avdekke hvor 
vedkommende er for at vedkommende skal få øyeblikke-
lig hjelp. Ofte har den som trenger hjelp, eller andre som er 
tilstede ved ulykken, ikke den fjerneste anelse om hvor de er.

Responstid: Hvis posisjonen ikke er presis, er det utfordrende 
for responderende enheter å kjøre til riktig sted og bruke ras-
keste vei. Dette kan føre til betydelig bruk av tid. Hvilket fører 
til tap av liv eller til tap av helse og livskvalitet.”

NDF opplever at Justisdepartementet og Direktoratet for 
Nødkommunikasjon (DNK) skylder på hverandre om hvorfor 
SMS ble valgt som løsning. NDF har kontakt med Justisde-
partementet og følger opp saken, det fortsettes å presse på at 
departementet velger en løsning som passer best for døve og 
hørselshemmede..

Et utdrag fra Finansavisen:
"Teknologien vi bruker for å slå i hjel tid er ikke tilgjengelig 
for dem som kjemper mot klokken for å redde menneskeliv. 
Staten har sammen med en gründer brukt 6 millioner kroner 
på en app for øyeblikkelig hjelp. Men staten vil ikke ha den." - 
Finansavisen lørdag 1. oktober. 

Link til hele artikkelen fra Finansavisen er tilgjengelig på 
deafnet.no, hashtaggen som NDF bruker om nødhjelptjeneste 
er #smartnødapp.
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Norge rundt

Presidentvalget i USA  
blir tegnspråktolket
NRK Tegnspråk tegnspråktolker 
presidentvalget i USA natt til 9. No-
vember. De tegnspråktolker sendingene 
på kveldstid den 8. november og utover 
natten til 9. november.

Vellykket seniorkurs på Ål

46 seniorer fra hele landet deltok på et vellykket Seniorkurs 
på Ål 25. til 30. september 2016. Seniorkurset ble arrangert av 
NDFs seniorutvalg i samarbeid med Ål Folkehøyskole og kurs-
senter for døve.

Det er første gang et slikt kurs er blitt arrangert. Kursets pro-
gram hadde blant annet temaer som Trim og mosjon, hverdags-
øvelser, helsegevinst. Det var også tema om balanse, bevegelig-
het og styrke, årsaksymptomer-behandling, samt et tema om 
hjerte- og karsykdom. Programmet hadde også tema om smarte 
nettbrett- og mobilløsninger. 

Seniorutvalget skriver at det blir delt mange fine opplevelser 
og historier når folk samles for å møtes ansikt til ansikt. Det 
kommer frem hvor viktig det er for døve seniorer å møtes i et 
tegnspråklig miljø for å diskutere sammen og å oppleve læring 

og mestring. Døve seniorer har ikke samme mulighet til å 
delta i nærmiljøet med andre hørende seniorer. Det kan brukes 
tegnspråktolk i nærmiljøet, men å få et kurs på døve seniorers 
premisser er viktig. Kommunikasjon direkte på tegnspråk er 
mye mer effektiv, diskusjonen blir bedre og budskapet som 
formidles av faglærere som kan tegnspråk er mye bedre. Det 
er i dag lett å holde kontakten med nære venner og familie via 
sosiale medier, men via disse kanalene blir budskapet litt mer 
upersonlig og det fyller ikke opp behovet for seniorer å treffe 
hverandre fysisk.

Mange historier fra tiden på døveskolene blir delt, og de fleste 
kjenner hverandre mer eller mindre og blir som en familie. Om 
kveldene ble det arrangert quiz som var veldig populært, ellers 
var det godt humør med sosial prat, mye latter og samvær. Un-
der kursukens første kveld ble det fortalt at det var nøyaktig 50 
år siden ”Speideraksjonen” ble gjennomført. Det ble gjennom-
ført i 1966 og hadde som mål å samle inn penger til det beste 
for døve, øremerket bedre fremtid for unge døve. Tid til kino-
besøk for å se filmen ”Kongens Nei” og en utflukt med buss til 
Leveld bakeri hvor seniorene fikk se bygda til Birgit Karlsen, 
hun fortalte om barndomsstedet. Videre dro hele gruppen på 
49 personer til Skrindohaugen og besøkte hytta til Helge og 
Ingunn Herland hvor det ble servert kaffe og vafler. 

Seniorutvalget beklager at ikke alle fikk plass på kurset, men på 
grunn av kapasiteten så måtte det begrenset. Utvalget skriver at 
det kommer nye muligheter. Teksten er utarbeidet etter rapport 
fra Unni Gran. Fotografen er Kari Opdahl. NDFs seniorutvalg 
består av: Toralf Ringsø, Ingrid Hoff Bodin, Jon Pettersen og 
Unni Gran.

Ikke glem påmeldingsfristen til Solgården i Spania 21. mars til 4. april 2017
Påmeldingsfristen nærmer seg nå. Fristen er den 1. desember 
2016. Seniorutvalget har reservert hele Solgården som har 
plass til 200 personer. Pr 9. oktober er det cirka 50 påmeldte. 
Tolkestudenter på siste året fra Høyskolen i Oslo, Bergen 
og NTNU Trondheim kommer også, samt fra Danmark og 
Sverige.

For skriftlig påmelding (eget skjema) og prisinformasjon kan 
du besøke: deafnet.datasenter.no/2016/02/solgarden-2017/  

Hvis du har spørsmål så kan du ta kontakt med leder for 
NDFs seniorutvalg: Toralf Ringsø på epost: toralfmr@hot-
mail.com eller på mobil: 920 10 394.

Ny foreldreorganisasjon i Norge
I september kom kunngjøringen om en ny foreldreorganisasjon 
i Norge: Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo). Hhbo 
vil bidra til at barn skal få lov til å være barn og har et styre 
bestående av foreldre til døve og hørselshemmede barn. Sty-
releder er Aina Therese Fossum som tidligere har jobbet som 
oppvekstkonsulent i Norges Døveforbund. Hjemmesiden er 
hhbo.no og Faceboksiden er «Hørselshemmede barns organisa-
sjon – Hhbo». 
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Verden rundt
33 ulike nasjonale tegnspråk  
i EU-parlamentet
EU-parlament representant Helga Stevens, som selv er døv, fra 
det belgiske politiske partiet MEP sto i spissen for arrange-
mentet ”Flerspråklighet og like rettigheter i EU: rollen av ulike 
tegnspråk”. Arrangementet var en konferanse som foregikk i 
EU-parlamentet onsdag 28. september. På plass ble det oversatt 
til 31 nasjonale tegnspråk og 24 talespråk av 145 tolker. Døve 
fra Europas ulike interesseorganisasjoner var representert. 

Målet med arrangementet var å vise frem ulike nasjonale tegn-
språk som del av Europas flerspråklig- og flerkulturellarv. Samt 
ville arrangementet spre kunnskap om tegnspråktolkers status 
som er i stor kontrast til talespråklig tolkers status som ses på et 
profesjonsyrke.

Det var ingen deltakelse fra norske interesseorganisasjoner, 
men to norske personer var tilstede. Norsk-Islandske Berglind 
(Betty) Stefánsdóttir som er rektor på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve, og Norsk-svenske Casper Lund. Casper er 
født og oppvokst i Norge, men i dag bosatt i Sverige og han var 
på plass i EU-parlamentet som representant for Örebro Dövas 
Förening, der han er sekretær, samt som representant for Öre-
bro Länsteater hvor han jobber.

Til Døves Tidsskrift forteller han: - Det er litt vanskelig å 
beskrive inntrykket jeg har fått av arrangementet, men jeg 
tenker umiddelbart at sånne arrangement trengs for framtiden. 
Tegnspråket får plass der Europas maktelite møtes. Her får flere 
nærkontakt med tegnspråket - og da tenker jeg på hele apparatet 
rundt EU. De i EU-parlamentet får treffe og se mange døve fra 
sine medlemsland. Det er imponerende hvordan de ordnet med 
oversetning og tolkning, hvordan alt fikk flyte sammen og hvor 
fort tolkene tolker/oversetter mellom ulike språk/tegnspråk. Slik 
jeg forstod det, så var det Danmark og Østerrike på plass med 
døve tegnspråktolker. Imponerende, og det er noe å ta etter.

- Arrangement ble gjennomført for første gangen, men det blir 
ikke den siste gangen heller. Jeg fikk ikke med meg alt som 
ble sagt, og tenker her det nok mer har med min nysgjerrighet 
å gjøre - jeg så mer på andre tegnspråk. Selv om jeg ikke fikk 
med meg alt, så er dette første steget viktig - i og med at vi får 
se hvordan andre lander løser dette med tegnspråk og hvilke 
rettigheter borgere i respektive land har, samt hvordan EU kan 
være med på å sikre like rettigheter for alle EU-borgere.- Dette 
er også viktig for oss i Sverige - å kunne se og samvirke med 
andre døve som også møter samme motgang/medgang som vi 
selv. At vi ikke er alene om å møte hindringer i kampen etter 
mer tilgjengelighet.

Om den vage representasjonen fra Norge sier Casper: - Norge 
er ikke med i EU, men i sånne sammenheng tenker jeg det er 
viktig at Norge også er med da Norge også møter samme utfor-
dringer som alle andre europeiske land. Norge er uansett flinke 
til å ratifisere regler fra EU, så kanskje kan NDF prøve å få til 
noe der NDF også kan være delaktig i?

Sverige Døves Riksforbund inviterte sine medlemmer å delta i 
konferansen mot at de dokumenterer reisen og konferansen til 
andre. En stor gruppe fra Sverige, inkludert Sverige Døves Ung-
domsforbund var representert.

Månedens hashtag:  
#hearingprivilege
I forbindelse med den Internasjonale Døveuken ble hashtag-
gen #hearingPrivilege på sosiale medier effektiv tatt i bruk.

Hashtaggen er ikke ny, men mange verden rundt tok i bruk 
den for gjøre verden oppmerksom på de privilegiene som hø-
rende har i samfunnet under den internasjonale Døveuken. 

DT oversetter og gjengir noen av de som Huffingtonpost.com 
publiserte på deres hjemmeside:

#HearingPrivilege er å høre høye og verbale ordrer gitt av 
politiet før de skyter med skytevåpen.

#HearingPrivilege er å ha muligheten til å møte profesjonelle 
i helsevesenet som prater mitt språk ved psykiske utfordringer.

#HearingPrivilege er å få utdannelse på ditt eget språk, 
sammen med personer som du faktisk kan forstå.

#HearingPrivilege er å fremføre en presentasjon og å være 
nervøs for å se dum ut fordi du er uforberedt, ikke på grunn 
av en dårlig tegnspråktolk.

#HearingPrivilege er å ikke gå glipp av en samtale og å være 
redd for å avbryte fordi svaret du får er ”glem det”.

Hashtagg (emneknagg) er ord som plasseres etter symbolet #. 
Dette samler bestemte emner til bestemte grupper, og gjør det 
lettere å finne frem til en samlet side når du bruker søkefunk-
sjoner og søker på bestemte hashtag på sosiale medier.

Døv presidentkandidat  
i EU-parlamentet

Helga Stevens er nå nominert som presidentkandidat i EU-
parlamentet. Hun ble nominert av det belgiske politiske partiet 
hun representerer – MEP. Helga er døv, utdannet advokat og 
har blant annet tidligere jobbet for EUD (European Union of 
the Deaf).
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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 0*

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.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil halvitmes arbeid per medlem per år, deretter 
gis medlemsrabatt. Se vilkår og prisliste på www.stub-christiansen.no. Noen saker 
er gratis mot egenandel. René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Dronefilming
Jeg lå på terrassen og solte meg i bikinien 
så merket jeg en ekkel skygge som bevegde 
seg. Jeg så opp og oppdaget at en drone fløy 
rett over meg. Samboeren min kom også ut 
på terrassen fordi han var nysgjerrig på en 
rar lyd han hørte. Det var dronen som laget 
lyd. Jeg vet at sånne droner har kamera. 
Det var skikkelig ekkelt og jeg følte at noen 
spionerte på meg. Deretter fløy den videre 
og vi klarte ikke finne ut hvem som styrte 
den. Er det lov?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Til leserens informasjon er drone en 
fjernstyrt farkost som kan fly. Den er 
ofte utstyrt med kamera. I straffeloven 
§ 266 står det at «den som ved skrem-
mende eller plagsom opptreden eller annen 
hensynsløs atferd … krenker en annens 
fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 
år». Hvis droneflygingen på en hensyns-
løs måte krenker ditt privatliv så vil det 
være straffbart. At dronen fløy rett over 
deg på privat grunn, mens du solte deg i 
bikinien, er ikke greit.

Mobbing
Jeg føler meg mobbet. Hva er mobbing? Er 
det straffbart og får det noen konsekvenser?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Mobbing er når noen er negativ/ond 
mot deg flere ganger. En enkelt erting 
behøver ikke være mobbing, men hvis 
ertingen skjer på en sårende måte, og 
det ikke gir seg, så kan det etter omsten-
dighetene sies å være mobbing. Mobbing 
kan være straffbart.

Hvis mobbingen er skremmende eller 
plagsom er straffeloven 266 om skrem-
mende og plagsom opptreden aktuell. Et 
eksempel kan være at en person sender 
stygge meldinger eller trusler på sms 
eller i sosiale medier. Hvis mobberen 
offentliggjør krenkende ting om deg 
kan også straffeloven § 267 være aktuelt 
som handler om offentlig krenkelse av 
privatlivets fred. Publisering av bilder 
eller video av deg uten din tillatelse kan 
være et brudd på åndsverkloven § 45c. 
Straff forutsetter da at du kan identifise-
res på bildet. Du kan få hjelp på slettmeg.
no hvis noen har publisert noe om deg 
som du ønsker fjernet. Hvis mobbingen 
skjer i arbeidslivet bør du si fra til noen 
som har myndighet til å gjøre noe med 
saken, enten lederen eller verneombu-
det. Dersom det er øverste leder som 
mobber deg så kan du gå til styret. Skjer 
mobbingen på skolen så er det viktig 
å si fra til læreren. Hvis det er læreren 

som mobber bør foreldrene varsle fra til 
rektor.

Trimming av bil, moped  
og MC
Noen har sagt til meg at det er galt å 
trimme bil, moped og MC. Hvorfor er det 
galt?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er ikke ulovlig å trimme bilen for å 
øke effekten, men det er straffbart hvis 
du gjør det uten å betale effektavgift 
til staten. Det er fordi avgiftene som 
opprinnelig ble betalt ved import av bilen 
var basert på den effekten som bilen 
hadde da den ble importert til Norge. 
Når du øker effekten så skulle det altså 
vært betalt mer effektavgift ved import. 
Så du må registrere den økte effekten og 
betale den ekstra avgiften. Vær obs på at 
selv om du betaler et verksted for arbei-
det med å chippe bilen så betyr det ikke 
nødvendigvis at du betaler avgifter til sta-
ten for dette. Ta kontakt med vegvesen.
no for å gjøre endringer i vognkortet. 
Moped er annerledes fordi den er såkalt 
«plombert» for å holde seg innenfor 
den tillatte fartsgrensen på 45 km/t. Du 
kan derfor ikke trimme en moped slik at 
den går raskere enn tillatt fart. Straffen 
er seks prikker i førerkort + bot og du 
må sette den tilbake i opprinnelig stand 
igjen. Forsikringen gjelder heller ikke om 
du krasjer med en trimmet moped. Når 
det gjelder motorsykkel så gjelder det 
samme som for bil, men man samtidig 
passe på at effekten på motorsykkelen 
ikke overstiger det som du har lov til å 
kjøre i førerkortet. Hvis du for eksempel 
har førerkort for lettmotorsykkel så kan 
du ikke sette på effektanlegg som gjør at 
den blir mellomtung sykkel. Pass også på 
at motorsykkelen ikke får en effekt mer 
enn den er konstruert for å tåle!
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Teaterinstruktøren Egil Johansen forteller via en tegnspråktolk 
at den største utfordringen han møtte da han begynte i teateret, 
for snart fire år siden, er at han ikke visste noe om tegnspråk og 
at han gikk inn på et ukjent territorium, men at han har lært 
mye. – Jeg kom, og jeg spurte mye. Det er ingen forskjell på å være 
instruktør for døve og for hørende teatergrupper, men det krever 
litt mer tid fordi jeg ikke kan tegnspråk og våre teaterøvelser går 
gjennom tegnspråktolker.

Han forteller videre at det også er en utfordring i at det ikke er 
tegn på bestemte teaterbegreper, og derfor lager teatergruppen 
nye tegn som de bruker i teateret. - Døve skuespillere tar til seg fort 
når det gjelder å vise frem mimikk og kroppsspråk, noe som hørende 
skuespillere ikke kan på samme måte. Egil vil lære seg tegnspråk, 
men sier at det ofte går fort tilbake til hjemmelagde tegn.  

Reve-enka, Snehvit og Aladdin
28. september hadde teater Eureka en prøveforestilling i Trond-
heim på AC Møller, der de også pleier å ha sine teaterøvelser. 
Med flotte kostymer sydd av Eiva Marita Ørsnes Sara og med 
kulisser som teatergruppen selv har laget viste de frem forestil-
lingen Reve-enka, en forestilling som passer bra for barn. Skue-
spillergjengen bestod av gamle og nye fjes: Magnus-Hagen, 
Lasse Langeland, Iselin Johnsen, Åshild Ingebrigtsen, Bayan 
Barakeh, Thomas Johannessen og Inge-Niklas Krogstad.

Før forestillingen starter møter vi spente, men scenevante skue-
spillere. Helt naturlig går de frem og henter frem kostymene  
som henger på et klesstativ og går videre til sminkebordet der 
de sminker seg. Samtidig som de andre skuespillerne gjør seg 
klare så bruker Thomas tiden på å innlede forestillingen for 
barna med å fortelle om innholdet. Kveldens publikum besto 
av noen barn og noen foreldre, etter forestillingen fikk barna 
muligheten til å kjenne på kostymene til skuespillerne. Forestil-

lingen ble stemmetolket av to tegnspråktolker som har vært 
med teatergjengen under øvelsene.
Denne forestillingen, samt to andre korte barneforestillinger 
om Snehvit og Aladdin skal vises frem under årets Døves Kul-
turdager i Stavanger. Gjengen skal kjøre nedover til Stavanger 
fra Trondheim med kostymer og kulisser. Amatørskuespillerne 
gleder seg til å vise frem forestillingene, og nervøse er de også. 
De har planlagt forestillingene og øvd siden februar. 

Hobby for de fleste
En av skuespillerne, Bayan Barakeh, kom til Norge for to år 
siden, og teateret har gjort at han har utviklet seg i det norske 
tegnspråket. Han spilte for teater Eureka under kulturdagene 
i Bergen 2014 og Sandefjord 2015. – Teater er mer en hobby for 
meg, jeg liker å reise og å treffe nye personer og å oppleve den nor-
ske døvekulturen, dette er noe jeg får gjennom teateret. De andre 
skuespillerne nevner at de er hobby-skuespillere, de satser på 
skole og arbeid og ser på teater som en fritidsaktivitet. – Det vi 
gjør på scenen er å spille en rolle, jeg liker det og det spiller ingen 
rolle hva folk synes, men jeg tar glede i mot tilbakemeldinger, sier 
Inge-Niklas Krogstad.
Iselin Johnsen, som spiller Reve-enka i forestillingen om reve-
enka, forteller at hun er skuffet over at teateret må legges på 
is fra 1. januar 2017, men at hun forstår at sånn må det gå når 
ingen vil ta over etter Thomas. 

En teaterdrøm blir oppfylt
Hva skjer med Thomas Johannessen? Lesere av Døves Tids-
skrift kjenner til at Thomas har hatt en teaterdrøm og lenge 
drømt om å spille for Norges profesjonelle tegnspråkteater 
– Teater Manu. I 2017 flytter Thomas nemlig til Oslo for en 
kortere periode, han har fått en rolle i en av Teater Manus 
oppsetninger. Til DT forteller han at han er utrolig glad for 
muligheten han har fått.

Bak kulissene til teater Eurekar

I Norge finnes det i dag bare et lokalt 
 amatørteater som tilbyr teaterforestillin-
ger på tegnspråk. Det er teater Eureka  
i Trondheim. 

I Døves Tidsskrift nr 5-2016 var det en 
 notis om at teater Eureka skal legges på is.

Hele skuespillergjengen på ett brett. 
Kostymene og kulissene er håndla-

get av personer i teater Eureka.

av Jannicke Kvitvær

- Det er nå bestemt at teateret skal legges på is i ett år, 
forteller Thomas Johannessen som er teatersjefen for 
det lokale amatørteateret. Årsaken til denne beslutnin-
gen er at Thomas skal flytte sørover for en kortere pe-
riode og det er foreløpig ingen som vil overta Thomas´ 
rolle i teateret. Mange kjenner til teater Eureka da de 
hvert år stiller opp med forestillinger på Døves Kultur-
dager, de har også satt opp forestillinger lokalt. Dette 
er en stabil teatergruppe med flere amatørskuespillere 
som har vært med lenge, teatergruppen har holdt gå-
ende siden 2006.
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Det er mye lettere å komme seg frem til dette stedet i for-
hold til det gamle stedet, her er det enkelt å komme frem 
med både bil og buss. Stedet er anvendelig året rundt og 
er også tilrettelagt for de som kommer med rullestol.

Det er et flott lokale som har plass til mange, men foren-
ingen planlegger å bygge ut og tilrettelegge for døvblinde 
og synshemmede på sikt. Foreningen ønsker at alle skal 
kunne komme og delta uansett hvem det er. 

Stor oppmerksomhet!
På åpningsdagen 10. september kom det rundt 67 per-
soner, en god blanding av medlemmer, representant fra 
Norges Døveforbund, Sandefjords Blad, representant fra 
Signo Grantoppen i Andebu, Sandefjord Venstre, HLF 
Vestfold og representant fra naboforeningen Telemark. 

Nytt hjem, nye muligheter!

 – Vestfold Døveforening med nytt hus!
Av Kristine Skarpeid Wathne

Vårt nye hjem, ved adresse Raveien 45 i Sandefjord er endelig vår. 
Etter tre års leting har Vestfold Døveforening funnet et flott sted 
for foreningens medlemmer og for alle andre som alltid er vel-
komne. Stedet har ikke blitt døpt med navn ennå, men det er noen 
forslag som er til utprøving blant medlemmene. Et av navneforsla-
gene er «Tegnspråkbruket», det nye stedet er nærmest et småbruk, 
og navnet er en morsom vri på et småbruk med tegnspråk i sen-
trum. Stedet er stort, landlig og er for oss som bruker tegnspråk, 
uavhengig av nivå. Hovedfokus er at vi har et sted hvor vi kan 
komme og treffes. Særlig for CODA barn og døve barn som kan 
dele sine erfaringer og opplevelser med hverandre og andre barn. 
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Det ble holdt en flott tale av nestleder Pål Nyhus og 
mange flotte takketaler fra andre som også kom med 
gaver. Under åpningen hadde vi Supervisuell tilstede som 
foreviget det hele på film og i ettertid har de laget en 
stemningsrapport som kan ses på sosiale medier.
Lørdagskafe- komiteen hadde ansvar for det praktiske 
rundt stæsj og kos, de serverte snitter og pølser for ungene. 
Det ble mange mette og fornøyde mager. Alle fikk gå 
rundt, og se hva stedet har å tilby. Foreningen håper på 
mange nye medlemmer, siden det er mange somhar flyttet 
til Sandefjord. Foreningen ønsker at stedet skal være et 
sted for alle, som kan treffes, være i sosialt samvær uansett 
alder.

Vestfold døveforening hadde bestilt en flott marsipankake 
med bilde av stedet og tittel «Nytt hjem, nye muligheter!» 
Kaken smakte, og dessertbordet ble fort tømt. 
Under åpningen lekte ungene i området og utforsket slik 
barn kan. Vi andre treffer på hverandre, småpraten satt 
løst, mens noen satt inne og noen andre satt ute. 
Styret har opprettet en vedlikeholdskomite og en utlei-
ekomite som skal ta seg av det praktiske rundt driften på 
Raveien 45.

Dagen begynte klokken ni på morgenen for noen som 
skulle gjøre stedet klart til kl. 13.00 som var åpningtids-

Mye mat, fornøyde mager!

Det ble selvfølgelig tid til taler og omvisning.

Travelt på kjøkkenet!

Festkake!

punktet for gjestene. Den siste personen forlot stedet kl. 
19.00. En flott og lang dag med flotte tilbakemeldinger 
om selve stedet og valg av stedet. Foreningen avsluttet 
dagen med et smil!
Framtiden kommer til å bli bra, foreningen har endelig et 
eget sted, hvor de fleste vet om og det blir lettere for styret 
og medlemmer å arrangere arrangementer. Foreningen har 
nå fått mange bestillinger på utleie av lokalet, en veldig 
bra start for foreningen som har overtatt stedet og bestil-
lingene. 
Skribenten Kristine S. Wathne er en stolt medlem som 
tar hatten av for de som har jobbet og lagt sin sjel i dette. 
Hun håper mange tar turen og kommer på besøk under et 
av foreningens treff som foregår året rundt.
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forbedres. Da NDF løftet opp kravet om 
å fryse de planlagte endringene i tolketje-
nesten som HOT står bak, ville hun ikke 
gå med på det.

Den 9. september hadde Aftenposten 
et leserinnlegg av Vågeng. Her sier 
Vågeng at det de egentlig foreslår er å 
få utbytte av tegnspråktolkers erfaring 
og kompetanse for å få til best mulig 
kommunikasjon. Videre vil hun vente 
på Arbeids- og sosialdepartementets 
behandlig av rapporten fra Agenda Kau-
pang, og i  mellomtiden vil hun fortsette 
den konstruktive dialogen med Norges 
Døveforbund.

Tolkeforbundet stiller seg 
bak NDF
Tegnspråktolker i Norge stiller seg bak 
kritikken som NDF har kommet ut med 
til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Blant 
annet har Tolkeforbundet kommet ut 
med en uttalelse på hjemmesiden om at 
NAV er feige i denne saken: «Hver gang 
det blåser opp, kan det virke som at Nav 
Hots strategi er å lukke øynene til stormen 
er forbi. Problemet er bare at stormen 
blir verre for hver gang. Og denne gangen 
har vi tolker blitt med i dragsuget. Det er 
ikke greit!». Du kan lese hele uttalelsen 
fra Tolkeforbundet på Tolkeforbundets 
hjemmeside.

Saken med tolketjenesten 
blir regelmessig oppdatert 
på NDFs hjemmeside og 
sosiale medier. DT kommer 
her med en oppsummering 
om hva som har skjedd siden 
saken ble sist ble tatt opp i 
DT nr 5-2016.

Hvem er NAV?
Noen har gitt uttrykk for forvirring 
rundt hvem NDF jobber mot i tolkesa-
ken. NAV er et stort system og tolketje-
nesten er en del av NAV, tolketjenesten 
ligger under Hjelpemidler og Tilretteleg-
ging (HOT). Det er HOT som NDF 
jobber mot. HOT har gitt inntrykk av at 
de vil beholde systemet som det er i dag 
og å fortsette i et spor der tolketjenesten 
også er en sosialtjeneste. Dette vil HOT 
til tross for at utredningen som Augenda 
Kaupang la frem sier noe helt annet. 
Utredningen anbefaler at tolketjenesten 
skal tas ut av HOT og organiseres som en 
selvstendig nasjonal tjeneste hvor ansatte 
har tolkefaglig kompetanse i alle ledd. 
Dette er en anbefaling Norges Døvefor-
bund stiller seg bak.

Tirsdag 6. september hadde NDF et 
møte med Sigrun Vågeng som er arbeids- 
og velferdsdirektør i NAV. Møtet var et 
resultat etter kampanjen på sosiale me-
dier med #stoppNAV. På møtet var NDF 
representert ved NDF tolkeutvalgets 
leder Hilde Haualand, NDFs general-

#stoppNAV
– Hva skjer med tolketjenesten i NAV?

av Jannicke B. Kvitvær

sekretær Bjørn A. Kristiansen og NDFs 
interessepolitiske medarbeider – Petter 
Noddeland. 

NDF løftet opp tre punkter: Tolker er 
ikke sosialarbeidere og fungerer ikke som 
rådgivere, manglende brukermedvirk-
ning siden brukerorganisasjonen ikke  
er involvert i prosessen rundt tolketje-
nesten,  samt at de planlagte endringene 
i tolketjeneste som HOT står bak skal 
stoppes.

Her uttalte Vågeng en enighet i at tolker 
ikke skal være rådgivere når de tolker. 
Om brukermedvirkning sa hun at det 
skulle ses nærmere på hvordan det kan 

Organisering av tolketjenesten i NAV slik det er i dag.  
En bemerkning – tjenestene under HoT er organisert på ulike måter. Over vises bare tre ek-

sempler, men det finnes ikke noen tjenester som er likt organisert. 

NDF på møte med NAVs Arbeids- Velferdsdirektør Sigrid Vågeng.
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Brev med oppsummering  
av tolkesaken
NDF har sendt ut brev til alle lokal-
lag, samt lagt ut en oppsummering på 
deafnet.no der NDF forteller hvorfor de 
reagerer på det som skjer med tolkesa-
ken. DT gjengir kortfattet hva som står i 
oppsummeringen:

- For over 40 år siden tok Norges Døve-
forbund initiativet til å etablere tolketje-
nesten. Det begynte med å lage kursopp-
legg for tegnspråktolker og forbundet/
døveforeningene formidlet tolker. 

- I 1994 overtok det offentlige ansvaret 
for tolketjenesten, tolking har gått gjen-
nom en stor utvikling  og ble etterhvert 
en profesjon. I dag må tolker har treårig 
bachelorutdanning i tegnspråk og tolking 
for å bli godkjent tegnspråktolk for døve, 
døvblinde og hørselshemmede.

- Før tolketjenesten ble overtatt av det 
offentlige i 1994 var det tett og godt 
samarbeid mellom forbundet, brukerne og 
tolketjenesten. Men brukermedvirkningen 
har etterhvert svunnet, og avstanden mel-
lom brukerne (ved NDF) og  tolketjenes-
ten (ved NAV) er i dag stor.. Døve har få, 
nesten ingen muligheter til å påvirke tol-
ketjenesten i dag. Dette er noe av årsakene 
til uenighetene mellom NDF og HOT/
Arbeids- og velferdsdirektoratet i NAV.

Hva vil HoT med  
tolketjenesten?
I oppsummeringen fra NDF kan du 
også lese om eksempler på pågående og 
planlagte prosesser som HoT har satt /
tenker å  i gang:

1. HoT vil i høst opprette en arbeidsgrup-
pe som skal jobbe med videreutvikling 
av den integrerte tjenestemodellen. 

2. HoT har allerede tatt initiativ til å 
opprette en ny struktur for ledelse og 
organisering av bildetolking og utred-
ning om at bildetolking kan brukes på 
flere arenaer enn i dag. 

De igangsatte og planlagte prosesser til 
HOT er helt motsatt av hva utrednings-
rapporten til Agenda Kauppang. Rap-
porten har anbefalt at tolketjenesten skal 
ut av HoT og ikke være del av integrerte 
tjenestemodellen. HoT har også iverksatt 
en ny struktur for ledelse og organisering 
av bildetolk UTEN brukere og UTEN 
folk med kompetanse. Bildetolktjenesten 
er en av de få områdene som ikke får 
kritikk i rapporten fra Agenda Kaupang, 
likevel er midlene til denne tjenesten blitt 
redusert. Rapporten sier også at bildetolk 
ikke er en fullgod erstatning til tilstede-
værende tolk og skal ikke brukes på flere 
arenaer enn i dag som er korte og enkle 
samtaler og telefonsamtaler, eller hvis det 
ikke er mulig å få tak i tolk.  

Hva vil NDF?
NDF anerkjenner at det gjøres mye godt 
arbeid ved de mange lokale tolketjenes-
tene, på tross av manglende styring fra 
HoT. Vår kritikk rettes mot HoT, ikke de 
lokale tolketjenestene. 

Budskapet fra NDF er: 
1. Stopp de pågående og planlagte proses-

sene i NAV HoT nå!

2. Arbeids og sosialdepartementet må 
snarest iverksette en forpliktende ut-
redning av ny modell for tolketjenesten 
der brukere, tolker og andre berørte 
parter deltar. 

Du kan lese hele uttalensen fra NDF på 
deafnet.no under ”Hvorfor reagerer NDF 
på det som skjer med  tolkesaken?” 

Lokallag sammen med NAV 
tolketjenesten lokalt
Noen av NDFs lokallag i Norge har 
hatt felles møter med fylkeslokale NAV 
tolketjenester med lokallagets medlem-
mer. NDF er glade for at lokallagene 
også løfter opp denne saken lokalt. Følg 
tolkesaken på NDFs hjemmeside og 
sosiale medier. Hashtaggen som brukes 
er #stoppNAV.

Hilde Haualand - leder for NDFs tolkeutvalg, Bjørn A. Kristiansen – generalsekretær i NDF og Petter Noddeland – interessepolitisk medarbeider i 
NDF forbereder et møte de skal ha gjeldende tolkesaken.
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Døveforeningene i Nord-Trøndelag og Trondheim hadde or-
ganisasjonsseminar 9. - 11. September, på Stiklestad Nationale 
Senter hotell i Verdal. Det var Nord-Trøndelag Døveforening 
(NTDF) som tok intitativet til organisasjonsseminaret.Hvorfor 
valgte NTDF å ha seminaret på Stiklestad? 

Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke vedtok en fylkes-
sammenslåing som gjelder fra 1. Januar 2018. Dette vedtaket 
ble vedtatt i Stiklestad og det betyr at det blir et stort fylke i 
Trøndelag. På grunn av fylkessammenslåingen har derfor Nord-
Trøndelag Døveforening og Trondheim Døveforening (TDF) 
åpnet mulighetene for en fremtidig sammenslåing mellom 
døveforeningene i Trøndelag også. 

Kan vi slå sammen to døveforeninger  
og bli til en forening?
Seminaret besto av deltakere fra styret i TDF og styret i 
NTDF, de hadde invitert Hanne Kvitvær fra NDF-Stavanger 
som sitter med erfaringer fra arbeidet med sammenslåingen 
mellom Stavanger Døveforening og Sandnes Døveforening. 
Disse to foreningene  er i dag en forening under navnet NDF-
Stavanger. 

Leder Nina Hauge fra NTDF ønsket alle velkommen til det 
første seminaret på fylkesnivå i Trøndelag-områdene. Aldri før i 
historien har TDF og NTDF hatt et seminar sammen, og det var 
på tide. Hun fortalte at et seminar må til for å lufte tankene som 
hver av disse to døveforeningene har.  Hva skal skje i fremtiden? 
Et fylke, to døveforeninger? Hva slags tilskuddordninger finnes 
det? Det har vært mange tanker i foreningene. Seminaret var et 
fint sted å få luftet ut tankene, og å få ytret sine meninger.

Hanne holdt gode forelesninger gjennom seminaret, om sam-
menslåing og om tilskuddsordninger på fylkesnivå. Deltakerne 
ble enda klokere. Lysten på en eventuell sammenslåing ble 
større, og lysten til å få vite mer vokste også. Men det er ikke 
bare bare å vedta en sammenslåing, først skal en gå en lang vei 
for å komme frem til målet Medlemmene i begge døveforenin-
genge skal også bestemme, derfor vil det bli flere felles semi-
narer i fremtiden. Egne medlemsmøter i hver forening og mer 
samarbeid på tvers av foreningene.

Det ble en enighet om å skaffe en prosjektleder som vil få tid 
til å se på fordeler og ulemper med sammenslåing, endringer 
av tilskuddordninger og lignende. Det ble også diskutert om å 
opprette et organisasjonsutvalg.

Selvfølgelig ble det også tid til den sosiale biten hvor deltakerne 
koste seg med god mat på hotellet. På lørdagskvelden hadde 
Verdal kommune kulturkveld, og da kunne folk sitte ute i det 
fri og se på filmen Birkebeineren. Tross regnværet satt mange 
og så hele filmen. Det var nok ikke så ille for publikum i regn-
været, de i filmen hadde det verre.

Nord-Trøndelag Døveforening takker Hanne som kom, samt 
sendes det en takk til døveforeningenes styre for deltakelse. 
Leder fra Trondheim Døveforening, Tore Solem, takker NTDF 
som fikk sparket i gang dette samarbeidet. Å ha et slikt seminar 
har vært et stort utbytte for disse to foreningene. 

Tekst og bilder utarbeidet etter rapport fra Nina Hauge, leder for 
Nord-Trøndelag Døveforening (og styremedlem i Norges Døvefor-
bund – red.anm).

Foreningene i Trøndelag
med organisasjonsseminar!

Fremtiden for Nord-Trøndelag Døveforening og Trondheim Døveforening
etter fylkessammenslåingen i Trøndelag

Bakerst fra venstre: Ruth Hammer, Tore Solem, Karl Olav Kristiansen, Solveig Fremstad, Harald 
Aas, Eli Øvrelid. Midten fra venstre: Nina Hauge og Hanne Kvitvær. Nederst fra venstre: Thomas 
Johannessen, Ellen Nilsen, Ola Harder Fredriksen og Kjell Jørås

Seminarets foreleser Hanne Kvitvær og leder i 
Nord-Trøndelag Døveforening Nina Hauge
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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

Død
Tore Jansen Evensen, Trondheim, født 
11. aug. 1932, gikk bort 17. sept. 2016

Medlem og æresmedlem i Nord-Trønde-
lag Døveforening Helene Hjulstad døde 
den 21. sept. 2016. Hun ble gravlagt 
fredag 30. sept. på Værnes kirke. 

Runde år

50 år
Tone Benestvedt blir 50 år den 10. oktober
Øyvind Grande blir 50 år den 21. oktober
Birte Maigun Lundeland blir 50 år den 
25. oktober
Egil Arnfinn Røvik blir 50 år den 28. okt.
Magne Gunnar Pladsen blir 50 år den 30. 
oktober
Johan Arild Skårnes blir 50 år den 4. nov.
Bjørn Olaf Magnusdal blir 50 år den 17. 
november

60 år
Karl-Fredrik Robertsen blir 60 år den 14. 
november
Anne Margrethe Holtan blir 60 år den 16. 
november

70 år
Karin Tanø blir 70 år den 28. oktober
Arne Nyberg blir 70 år den 2. november
Harald Tinnesand blir 70 år den 12. nov.

75 år
Thorbjørn Jakobsen blir 75 år den 27. okt.
Bjørg Edlund Seder blir 75 år den 30. okt.

80 år
Eva Gaustad blir 80 år den 3. november

85 år
Inger Øvreeide Ulfsten blir 85 år den 30. 
oktober
Inger Lise Holmgren blir 85 år den 15. 
november

90 år
Else-Maria Kvalness blir 90 år den 12. 
november

Døves Tidsskrift beklager
I DT nr 5-2016 fikk vi lese om Olav 
Kyle Finnesand som skrev historie på 
Nordisk Ungdomsleir. 

Siste del av intervjuet ble ikke tatt 
med, et fullstendig intervju med Olav 
ligger ute på www.deafnet.no, under 
Døves Tidsskrift. 

Søker venn/følgesvenn
En singel døv jente på 48 år fra Akershus 
søker venn/følgesvenn. Du er en mann 
som er eldre enn meg, fint om du bor i 
Oslo/Akershus, helst Lillestrøm-Oslo, og 
det er bra om du ikke drikker. Jeg er en 
som liker å reise, treffe andre personer, 
gå på tur, kino- og restaurantbesøk, være 
hjemme og å bruke tid på å prate.

Feil dato i Døves Tidsskrift 5-2016
I DT nr 5-2016 står det at Rolf Hansen 
fyller 85 år den 12. oktober. Det er feil, 
datoen er 11. oktober.

KONTAKTANNONSE

 
Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918, er en av landets eldste brukerorganisasjoner. Vi arbeider 
for å fremme norsk tegnspråk i det norske samfunnet. Vi arbeider også for å styrke døve og 
hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. Norges Døveforbund har opprettet 
stiftelser som samarbeider med forbundet med formål å styrke kunnskap om og anerkjennelse av 
norsk tegnspråk. Disse er Teater Manu, Døves Media og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. 

 
50 % vikariat som ungdomskonsulent 

 
Vår ungdomskonsulent i Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) går over i annen virksomhet og vi 
søker etter en engasjert person som kan videreutvikle NDFU.   
 
 
Oppgaver 
Konsulenten har ansvar for Norges Døveforbunds barne- og ungdomsarbeid. 
Hovedoppgavene: 

- Sekretær for Norges Døveforbunds Ungdom og arbeid for dere aktiviteter 
- Søknader, oppfølging og rapporteringer i forhold til bevilgende myndigheter 

 
Konsulenten arbeider tett med ungdomsstyret generelt og med ungdomslederen spesielt. 
Vi søker etter en person som: 

- forstår de utfordringene det ligger i å engasjere døve ungdommer i organisasjonsarbeid 
- har god evne til å motivere og skape engasjement i ungdomsmiljøet 
- har kunnskap og erfaring i saksbehandling og systematisk legning 

 
Stillingen innebærer perioder med stor aktivitet, spesielt knyttet til gjennomføring av de årlige 
sommerleirene og vinterlekene. 
 
Det er et vikariat frem til 15. september 2017 med mulighet for fast ansettelse. 
 
 
Tiltredelse: snarest 
Arbeidssted er Grensen 9, Oslo 
Vi tilbyr lønn etter avtale, pensjonsordning og forsikringer. 
 
 
Søknadsfrist: 9. oktober 2016 
 
Søknaden med CV sendes til generalsekretæren bjorn@doveforbundet.no 
 
For nærmere informasjon om stillingen: 
Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen  
Leder i NDFU Sondre Uteng Olsen (Sondre.uteng.olsen@ndfu.no)    
 

Søknadsfrist: 20. oktober 2016
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26.-30 september gjennomførte Statped Midt for første gang 
et opphold hvor søsken til døve og hørselshemmede deltid-
selever også kunne være med. Dette er et pilotprosjekt hos 
Statped Midt og som tilbys til flere klassetrinn utover skoleåret 
2016/2017. Først ut var 5.-7. trinn, deltidselever på disse trin-
nene fikk oppleve å ha med sine søsken til skolen de er deltid-
selever ved. Målet med pilotprosjektet er at Statped skal gi et 
rikere tilbud til sine deltidselever.

Skolen som tilhører Statped Midt er A.C. Møller og befinner 
seg i Trondheim. Statped Midt forteller at pilotprosjektet er 
en samling der foreldre og barn får muligheten til å komme 
sammen. Tilbudet er ikke en del av ”Se Mitt Språk”-tilbudet, 
men et eget kurs med flere aktiviteter for elever og alle famili-
ens medlemmer som også skal kommunisere med hverandre på 
tegnspråk. 

Kursoppholdet hadde undervisning hver dag delt opp i tre 
grupper, samt felles undervisning og aktiviteter for alle familier 
innimellom undervisningene. De tre gruppene var delt opp i 
foreldre, søsken og døve og hørselshemmede deltidselever. For 
foreldrene besto uken av forelesninger, for søsken var det tegn-
språkkurs og for deltidselevene var det forberedelser til aktivite-
ter som de skulle gjennomføre sammen med sine familier. Selv 
om det var oppdelt i grupper var ukesoppholdet spekket med 
felles aktiviteter og samvær på tvers av familiene. 

Døves Tidsskrift fulgte familiene bestående av 28 personer på 
kurset onsdag 28. september. Dagen var da fylt opp med ulike 
workshop, gruppestasjoner og yoga-øvelser i gymsalen. Ved 
Yoga-øvelsene fikk familiene gjennomføre øvelser med øyekon-
takt, samt vanlige yogaøvelser for å spenne av muskler. Grup-
pestasjonene bestod av erfaringsutveksling, det var tre stasjoner 

fordelt opp i ulike temaer hvor hver familie fikk besøke for seg 
selv etter tur. 
«OL for døve, som har navnet Deaflympics...» forteller læreren 
Jon Solem på den ene gruppestasjonen som har temaet ”døvei-
drett”. Han viser frem ulike bilder, medaljer og avisutklipp fra 
hans egne idrettskarriere. «Så ung du var på bildet!» utbryter 
noen av deltakerne til Jon Solem som også viser frem ett spyd 
som han har brukt i et tidligere mesterskap. 

«Hva er en tolk?» Spør Irene Korstad som er læreren ved en an-
nen gruppestasjon. Her var stasjonens tema ”familiekommuni-
kasjon”, og familiene fikk hver for seg diskutere ulike erfaringer 
i det å kommunisere i hjemmet, samt bruk av tegnspråktolk. 
Irene Korstad forklarer barna hva en tegnspråktolk er for noe 
som en innledning til samtalen om familiekommunikasjon.
«Det kan ofte oppstå misforståelser, og alle kan da bli sinte 
dersom det blir misforståelser» sier Anita Solem som er ansvar-
lig for gruppestasjonen som handler om søsken. Videre sier 
Anita «Det er viktig å prøve å bruke tegn, og å huske på det». 
Ved denne stasjonen var fokuset på hvordan søsken opplever 
kommunikasjonen sammen med sine søsken.
På slutten av dagen fikk barna møte Thomas Johannessen som 
fortalte om teater Eureka og forestillingen Reve-enka. Deretter 
fikk de se selve forestillingen.

Deltidselever og familiene på 1.-4. trinn skal også få dette til-
budet til våren, Statped midt håper prosjektet blir en suksess og 
at det blir en mulighet til å gjennomføre dette som et årlig ar-
rangement. Ungdomstrinnet har allerede et etablert tilbud i den 
nasjonale deltidsuken hvor deltidselever ved alle Statpedsinsti-
tusjoner i Norge samles til en uke i året. Døves Tidsskrift skrev 
om nasjonal deltidsuke i Døves Tidsskrift nummer 8-2015.
A.C. Møller skole har beliggenhet i Heimdal i Trondheim. Sko-

Pilotprosjekt: Søsken får være med 
på kurs hos Statped Midt

Av Jannicke B. Kvitvær

Nysgjerrigheten var stor under Thomas Johannessens innledning om Reve-Enka.

Statpedinstitusjonene i Norge har i mange år hatt tilbud i ukesopphold for foreldre til døve og hørsels-
hemmede barn. Foreldrene deltar på tegnspråkkurs i ”Se Mitt Språk” i tegnspråklig miljø sammen med 
sine døve og hørselshemmede barn, som også er deltidselever ved Statped. Men hørende søsken til 
døve og hørselshemmede deltidselever har tidligere alltid måttet bli værende hjemme.
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A.C. Møller blir en kommunal skole  
med landsdekkende funksjon
A.C. Møller skole er den eneste statlige døveskolen som er igjen i
Norge, skolen har full drift i Statped Midt. Det har vært diskusjo-
ner om at skolen nå skal gå fra å være en statlig døveskole til en
kommunal skole. Kunnskapsdepartementet og Trondheim kom-
mune har laget et utkast til avtale der Trondheim kommune 
overtar A.C. Møller. Tanken er at den skal signeres av kunn-
skapsministeren og Bystyret i Trondheim kommune i slutten av 
oktober.
I følge avtalen skal kommunen overta skolen fra 1.7.17 og at 
staten i overgangsårene finansierer skolens drift i perioden 
01.07.17-30.06.19. I avtalen ligger det også at Trondheim kom-
mune fra 1. juli 2017 tilbyr et tegnspråklig skoletilbud i kom-
munal regi. Inntaksområdet skal være hele landet. Døve/hør-
selshemmede barn og unge fra andre kommuner vil kunne tilbys 
et helhetlig grunnskoletilbud i tegnspråklig miljø. Målet med 
omorganiseringen er å samle og styrke tegnspråkmiljøet i kom-
munalt regi. Trondheim kommune har nå to år på seg til å finne 
frem til en god skolemodell og i den perioden legges det opp til 
brukermedvirkning i hvordan den nye skolen bør være.

Elise, Vegar, Margrethe og Max ved gruppestasjonen som har temaet 
søsken i hjemmet. Helt til venstre ser vi Anita Solem som er ansvarlig ved 
denne gruppestasjonen.

Irene Korstad har samtale med en familie om kommunikasjon i hjemmet. Yogaøvelser er god hjelp for å spenne av stive muskler.

Jon Solem viser frem gamle avisutklipp fra idrettskarrieren.

«Vi må øve mye!»
En av familiene ved pilotprosjektet er Vegar, Margrethe og 
barna Elise og Max. Familien kommer fra Ålesund og fortel-
ler at tilbudet de har fått er veldig viktig for hele familien, 
«spesielt er det fint at Max kan nå være med oss, og at vi kan 
delta som en hel familie. Det er sånn det skal være».
Elise på 11 år forteller at det er morsomt å være på kurs 
sammen med broren sin Max. Både hun og Max synes det har 
vært spennende dager. 

«Det er kjedelig for Max som tidligere har måttet bli værende 
hjemme, nå får han også se hva vi gjør på kurs og samtidig 
bruke tegnspråk sammen med andre barn.» Som foreldre synes 
Vegar og Margrethe at det er viktig at alle i familien er med, og 
da ikke bare for å lære tegnspråk, men også for å lære om kultur 
og identitet. Samt for å få en forståelse for ulike hverdagslige 
utfordringer. De håper at det i fremtiden også kan komme et 
tilbud til det større nettverket rundt familien, som besteforeldre 
og onkler og tanter. «En gang var onkelen min med på kurset, 
og det var stas» forteller Elise.
«Læreren sa at vi må øve mye på nye tegn som vi har lært» sier 
Elise samtidig som Max nikker bekreftende. Familien fortel-
ler at når de deltar på slike kurs så husker de på tegn mer, de 
opplever at det ofte glemmes bestemte tegn i en travel hverdag 

hjemme. «Da er det godt å komme på kurs, her får vi også slap-
pet av» forteller Vegar. 
Max skyter inn og sier: «Yoga hjelper oss å slappe av».
Som del av ukesoppholdet har familiene ved pilotprosjektet 
besøkt døveforeningen i Trondheim, det var en stor opplevelse 
for Max forteller foreldrene. «Max fikk her oppleve en om-
vendt verden. Her fikk han en slags forståelse for hvordan det 
er å være utenfor, og Elise steppet inn som tolk for Max. Som 
foreldre synes vi at det er fint at Max får møte andre døve og 
hørselshemmede også.»

len har fire elevhjem på skolens område, hvor det ene elevhjem-
met er for fastboende elever som i dag består av 6 elever. De tre 
andre elevhjemmene er for deltidselevene. Det ene elevhjemmet 
er også universelt utformet.
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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.

To døve nordmenn og 25 millioner
for det meste hørende nordkoreanere

Av Truls S. Yggeseth og Marius Berge Eide

Men - har du noen gang møtt noen fra Nord-Korea? Landet 
som får USAs ledelse til å skjelve i buksa i frykt for en atom-
krig, landet hvor 25 prosent av befolkningen, eller hele seks 
millioner mennesker, er i militæret? Landet uten tilkobling til 
internett? 

Vi reiste til Nord-Korea, eller offisielt: Den demokratiske folke-
republikken Korea, en hel uke i begynnelsen av august denne 
sommeren, sammen en gruppe andre døve fra Tyskland, Hong 
Kong, Mongolia, Singapore, Danmark, Japan og New Zea-
land. Arrangøren var Hong Kongs Døveforbund, og dette var 
åttende, og godt mulig siste gang turen ble arrangert. Samtidig 

var det første gang nordmenn var med! Målet vårt var oppleve 
et av verdens mest lukkede land, og særlig å møte døve der. For 
de finnes.

Etter en lang flytur hvor vi først ble utsatt for hyllest til både 
President Erdogan av Tyrkia og de som ofret sitt blod i kampen 
for demokratiet under kuppforsøket før landing i Istanbul, så 
sensurerte filmer på flyet til Beijing (ja, for homofili er ikke 
normalt og må klippes ut!), og til slutt internett i Kina uten 
tilgang til amerikanske nettsteder som Facebook eller Gmail, 
under forutsetning at vi scannet passet og brukte koden de 
registrerte på det - ja, da var vi klare for å fly den siste streknin-

Hvis du er en nordmann, hvor langt kan du reise før du igjen begynner å nærme deg stedet 
du startet? Australia, tenker du, og du har sikkert rett. Men, hvis du spør deg, hva er det 
fjerneste stedet på jorda, kulturelt, teknologisk og geografisk sett, du kan finne? Australia er 
riktignok langt hjemmefra, men kulturelt sett ikke så annerledes. Du har kanskje til og med 
møtt en australer?
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gen fra Beijing til Pyongyang. Nå var vi klare for å oppleve ekte 
propaganda.

For selv om det finnes både togspor og motorvei mellom Nord- 
og Sør-Korea, er dette nok den vanskeligste grensen å krysse i 
verden. Det er langt lettere å fly fra Beijing med det nordkore-
anske flyselskapet Air Koryo enn det er å reise de knappe fire 
timene det ville tatt å kjøre fra Seoul til Pyongyang (noe som 
ikke går!). Og i Nord-Korea, selv om det er motorveier, er de 
for det meste tomme, eller brukt av syklister og flittig vedlike-
holdt av arbeidslag med krokryggede damer og feiekoster under 
militær ledelse.

Men vi så biler, gjerne nordkoreanske kopier av andre bilmer-
ker, fordi dette er i tråd med ideologien, kalt Juche-ideologien, 
til Den store leder - Kim Il-sung. Kim, som i følge nordkorea-
nerne frigjorde Korea fra Japan, og ikke USA. “9. august Juche 
34 (1945) ga han ordren til Det koreanske folks revolusjonshær 
KPRA om å mobilisere for nasjonal frigjøring [...] KPRAs 
menn [...] skred frem som en tidebølge”, står det i en nordko-
reansk historiebok på engelsk man kunne kjøpe under en av de 
mange nøye planlagte utfluktene vi var på. 

I Nord-Korea opplevde vi mye av Juche-ideologiens konsekven-
ser. Nord-Korea er et tungt industrielt samfunn, med strøm 
produsert i kullkraftverk der kullet er hentet opp i dype gruver 
av store maskiner, men samtidig dyrkes endeløse rismarker for 
hånd av små arbeidslag som gjerne henger opp røde kommu-
nistiske flagg der de har gjort en innsats. Det er et land fullt av 
motsetninger.

Og selv om vi opplevde velstand, varmt vann, god mat, behage-
lige senger og strøm hele døgnet i Pyongyang, var det ikke slik 
på landet. Der bodde skrøpelige, tynne og slitne mennesker i 
statlig eide hus, som overalt ellers, men ofte manglet de vindus-
glass, strøm og vann. Livet var uten tvil hardt. 

Så hvordan ville livet som døv være i Nord-Korea? I Sør-Korea 
er det rykter om at døve i nord lever under nazi-liknende for-
hold, man er avvikere, funksjonshemmede som må kuttes vekk 
fra det ellers så velfriserte samfunnet. Vi fikk møte døve nord-
koreanere under et eksepsjonelt flere timer langt besøk, først på 
et døvesenter bygget opp med for det meste tyske midler, så på 
et internasjonalt finansiert kulturhus for funksjonshemmede 
hvor en gruppe døv ungdom danset og underholdt oss.

Døve Robert Grund fra Berlin, WFDs spesialutsending til 

Folkerepublikken Korea, som har bodd i flere år i Pyongyang, 
hadde i måneder arbeidet for at vi skulle få muligheten til å 
ikke bare møte døve, men prate med dem, i et samfunn som 
ellers ikke tillater kontakt mellom utlendinger og koreanere, 
og maksimalt i noen få minutter dersom myndighetene hadde 
godkjent det på forhånd. Men besøket skulle bli avlyst bare 
dager i forveien. Et lite opprør og en demokratisk avstemming 
blant oss deltakere reddet besøket, de fleste nektet å følge pro-
grammet før vi fikk møte døve.

Inntrykket vi fikk fra besøket og de overraskende frie samta-
lene med døve, så langt det nordkoreanske tegnspråket lot seg 
forstå, var det samme som historien Robert Grund delte om et 
møte mellom to døve nord- og sørkoreanere: de hadde omfavnet 
hverandre og grått lenge da de begge skjønte at livet på den andre 
siden ikke var så skrekkelig som myndighetene ville ha det til. 

Vi håper andre nordmenn også får muligheten til å møte døve 
nordkoreanere. Vi oppfordrer både Norges døveforbund, døve-
foreninger, institusjoner og Døvekirken til å invitere dem hit, 
for de kommer gjerne på besøk. Og vi skjønner nå at de gledelig 
reiser hjem igjen, til et DDR-liknende land tatt ut av en annen 
tid. Nord-Korea er fortsatt et vakkert land med mennesker ak-
kurat som oss, mennesker som gjør sitt beste for å få livet til å 
gå rundt og som finner glede i det man har.

Marius til venstre og Truls forteller om opplevelsene i Nord-Korea.

Vil du se en tegnspråkversjon av teksten?
Skann dette QR-bildet og få med teksten på tegnspråk.

Ta kontakt med Truls på  
truls@signwo.com for fore-
drag eller for en mulighet 
for å bidra til å bedre døves 
hverdag i Nord-Korea.
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Elin Sande (f. Christoffersen), Bergen, 
født 27. oktober 1954, gikk bort 10. 
august 2016.

Bokanmeldelse 1: 

10 døve og hørsels hemmede forteller
døvesamfunnet er som alle andre sam-
funn, vi har litt av alt vi. For eksempel 
har vi også Lubna Mehdi som er døv, 
muslim og innvandrer i Norge. Hun er 
også en av personene i boken, og hennes 
erfaring som pakistansk kvinne med alt 
det innebærer av barrierer og utfordringer 
i møte med døvekulturen, er verdt å lese.

En annen person i boken er Birgit Ha-
gerupsen, hun deler en sterk historie om 
hvordan det er å miste synet i tillegg til 
å være døv. Noe som vekker en følelse av 
hvor viktig synet er for døve, og at det er 
mange som tar dette for gitt. Så har vi 
Toralf Ringsøs historie om hvordan han 
hadde det da det ikke ble brukt tegn-
språk i skoleundervisningen er ganske 
gripende. Samt det å få lese om hvordan 
han startet med tomme hender da han 
var ung, er vanskelig å oppfatte for min 
generasjon i dag som har det meste. Hans 
fortelling om døveorganisasjonen viser 
også hvor langt vi har kommet i dag.

Med to motsetninger kommer Nora 
Føyen og Martin Berhovde inn hvor hun 
hadde en oppvekst  son integrert elev 
med hørselsteknologisk hjelpemiddel, ci, 
og han med en oppvekst med paragraf 
2.6 (undervisning i og på tegnspråk). En 
veldig aktuell tema å lese, for min del 
syns jeg dette var en av de viktigste tema-
ene i boken.

Et godt valg av Helge Herland var å ta 
med en tegnspråklig døvblitt; døveprest 
Arne Lundqvist. Om hans liv med dø-
vekirken og tegnspråk i hverdagen med 
døve foreldre. Spesielt var det å se hvor 
forskjellig hans livskvalitet er sammenlig-
net med en annen døvblitt forteller, Kari 
Margrete Engja, som ikke har lært seg 
tegnspråk. Det var ganske spesielt å lese 
om hennes hverdag med mange tunge 
stunder hvor hun måtte ha en god del 
hvile for å oppfatte hva som ble sagt. 

Til slutt så var det også naturlig at Helge 
Herland skrev om seg selv og her synes 
jeg han gjorde en veldig god jobb. Det 
skrives godt og det er humor i det han 
skriver. Det er også sterkt å lese om 
hvordan det er å bli døv i en alder av 19 
og hvordan hans vei inn til døveverdenen 
ble til.

Inni mellom disse ti personene er det litt 
informasjon om ulike relevante begreper, 
dette syns jeg var et godt grep av Helge 
å få med, spesielt når målgruppen er for 
de som vil ha innblikk i døve og hørsels-
hemmedes verden. Om det er noe jeg 
skulle pirke på så ville det ha vært kilder 
til de ulike påstandene Helge kommer 
med gjennom hele boka, det er sterkt sav-
net. Likevel så er dette ikke en fagbok og 
da er det kanskje ok å ikke ha med kilder.

Summa summarum mener jeg at Helge 
Herland har gjort meget gode valg av 
personer, mange av disse kan døve og 
hørselshemmede kjenne seg lett igjen i, 
og disse gir et godt bilde at hvor forskjel-
lige folk er. Jeg brukte et par timer på 
å lese denne boken og må innrømme at 
dette var absolutt verdt tiden. Boken er 
lett å lese, og selv jeg som døv person 
fikk mange nye perspektiver på hvordan 
andre døve og hørselshemmede har det. 
Ja mye kjente jeg til fra før, men samtidig 
er det i andre situasjoner og aspekter som 
gjør det givende å lese boken. 

Boka er skrevet av Helge Herland, finan-
siert av ExtraStiftelsen og handler om ti 
døve og hørselshemmede som forteller 
om sine liv. Bokens målgruppe er pri-
mært folk som vil ha innblikk i hvordan 
det er å være døv eller hørselshemmet i 
Norge, samtidig er det også skrevet sånn 
at alle
kan ha glede av å lese denne boken.

At det er ti personer, betyr også at det 
er ti temaer i boken. Først ut er Maren 
Oriola med hennes syn på tegnspråk som 
morsmål da hun har en familie med fel-
les språk, altså tegnspråk. Hun forteller 
om audismen hun opplevde gjennom 
oppveksten. Ordet audisme er forklart i 
boken. Jeg håper det blir flere døve med 
døv familiebakgrunn som kommer ut på 
banen og forteller mer om sine opplevel-
ser. 

Homofile Daniel Mosti er andrepersonen 
ut, han forteller hvordan hans oppvekst 
i Bodø var. Litt spesielt er det å lese om 
Daniels foreldre som fikk oppleve et nytt 
«problem» hos Daniel; altså ikke er man 
bare døv, men også homofil i tillegg. Men 

Anmeldt av Lars Petter Lindman,  

medlem i Norges Døveforbund
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Takk Helge Herland!
Helge Herland har skrevet en bok hvor 
10 døve og hørselshemmede personer 
forteller om sin oppvekst og det å leve 
uten hørsel eller med sterkt nedsatt hør-
sel. Stemmene i boken har et stort spenn 
i alder og kultur, noe som gir et godt 
innblikk i hvordan ting har endret seg 
gjennom tidene. 

Det er nesten fysisk vondt å lese hvordan 
døve og hørselshemmede ble undervur-
dert i «gamle dager». Desto bedre er det 
da å lese om hvordan de yngre generasjo-
nene naturlig tar sin plass i samfunnet.
Som nyansatt i Norges Døveforbund, og 
uten førstehåndskjennskap til døve og 
hørselshemmedes utfordringer, kunne 
jeg ikke fått en bedre innføring i de ulike 
problemstillingene vi står overfor. Takk 
Helge Herland!

Det hele blir levendegjort ved at det er 10 
høyst personlige historier, som åpent vi-
ser både sorg, ensomhet, seiere og gleder. 
Boken er også flott komponert ved at det 
til hver personlige historie er bilder fra 
ulike livssituasjoner.

Historiene har gjort meg opprørt, sint og 
skamfull på vegne av den hørende majo-
riteten, fordi vi har behandlet mennesker 
dårlig. Men også glad og stolt på vegne av 
de som har utgjort en forskjell, enten de 
er hørende, døve eller hørselshemmede. 
Boken inneholder mye pågangsmot og er 
på den måten inspirerende for leseren.
I tillegg til de høyst personlige historiene 
gir boken også mye interessant faktain-
formasjon. Bak hver historie følger noen 
avsnitt med faktainformasjon knyttet 
til det som kom frem i den personlige 
historien. På den måten gjøres kjedelig 
fakta levende og vi kan lettere tilegne oss 
kunnskapen.

Boken belyser mange viktige temaer og 
det er vanskelig å fremheve noen foran 
andre. Men hvis jeg likevel skulle trekke 
frem to temaer måtte det bli tegnspråket 
og skoletilbudet. 

Etter å ha lest boken står det klinkende 
klart for meg hvor viktig det er å ha 
tilgang på tegnspråk i et tegnspråkmiljø. 
Jeg har spesielt bitt meg merke i det uten-
forskap som kan oppstå spesielt i tenår-
ene, dersom man ikke kan kommunisere 
effektivt med sine medelever, og hvor 
viktig det er å ha tegnspråk tilgjengelig 
selv om man for eksempel har cochlea 
implantat eller andre hørselsteknologiske 
hjelpemidler.

Boken tar oss med inn i problematikken 
knyttet til språkvalg og belyser på en klar 
måte hvor individuelt dette er og at man 
absolutt ikke kan ta dette valget på vegne 
av andre enn seg selv. 

Bokanmeldelse 2: 

10 døve og hørsels hemmede forteller

Anmeldt av Tove Fredrikke Bergh, 
oppvekstkonsulent i Norges Døveforbund

Glade bergensere har lest ut boken til Helge Herland.

Historiene i boken er egnet til å avlive 
myten om at tegnspråk er skadelig, 
en gang for alle. Felles for alle de 10 
personlige historiene i boken er at alle 
nyter godt av å kunne kommunisere på 
tegnspråk, hva enten de er stokk døv, har 
hørselsteknologisk hjelpemiddel eller har 
svak hørsel.

Jeg vil påstå at denne boken er viktig 
også innad i miljøet rundt døve og hør-
selshemmede. Det finnes ingen absolutt 
sannhet om hvordan det er å være døv 
eller hørselshemmet. Boken er en viktig 
påminnelse om det mangfold vi står 
ovenfor.

Boken kan med fordel brukes i undervis-
ningsøyemed, både i ordinær skole og i 
døveskoler.

Jeg håper å se denne boken i bokhan-
delen. Vi trenger alle den kunnskapen 
boken byr på.

Dette er en bok alle burde lese! Jeg skal 
nå lese den en gang til, i ro og mak.
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Jeg reiste dit som vanlig deltaker for å lære mer om situasjoner 
rundt døve tolker i andre land og for å delta på forskjellige fore-
drag. Jeg fikk informasjon om seminaret som medlem i EFSLI 
og WASLI. WASLI er Verdensforbundet for Tegnspråktolker. 
Her ble jeg valgt til å sitte i arbeidsgruppen til eflsiDI. For 
ordens skyld så er efsliDI et utvalg under EFSLI. I Athen var 
det femte gang et seminar for dette utvalget ble gjennomført. 
Min rolle i arbeidsgruppen er media, jeg ble valgt inn her da 
den tidligere personen med dette ansvarsområdet ikke kunne 
fortsette. Det blir spennende å få ta del av dette arbeidet siden 
det innebærer en del forberedelser til ulike seminarer for døve 
tolker.  

Døve tegnspråktolker og hørende tegn-
språktolker - hva er forskjellen? 
Rollen som døv tolk har aldri vært nytt, det har alltid vært der. 
Men å løfte den rollen opp til en yrkesprofesjon er nytt. Mange 
døve har alltid stilt opp som tolk, gjerne ofte som frivillig. I 
flere land anses døve tolker som en selvfølge, og i noen land 
kjempes det fortsatt om å likestille døve og hørende tegnspråk-
tolker. For de aller fleste handler tolking om å kunne høre, 
fordi det hovedsakelig oversettes fra talespråk til tegnspråk og 
tilbake, men mange glemmer stadig vekk at døve har tegnspråk 
som morsmål.

Når brukeren selv er døv og møter en døv tegnspråktolk, skaper 
det en slags trygghet for brukeren. Da blir den døve brukeren 
og den døve tegnspråktolken bestevenner. Det er noe en hø-
rende tegnspråktolk ofte har som en utfordring, en utfordring 
i å oppnå trygghet hos brukeren som er døv. En hørende tegn-
språktolk skaper ofte tryggheten hos den hørende brukeren. 
Det at både en døv og en hørende tegnspråktolk samarbeider, 
oppnår de tryggheten hos både den døve og hørende brukeren. 
Det er det som gjør tolkningen og kommunikasjonen flytende 
med minst mulig utfordringer. Dette gir til og med mindre 
bekymring for den hørende tegnspråktolken etter avsluttet tol-
keoppdrag, når de ikke trenger å sitte igjen med usikre tanker 
rundt det om den døve brukeren har oppfattet tolken riktig. 

Forskjellen mellom en døv og en hørende tegnspråktolk er at 
døve tegnspråktolker har kompetanse i å være døv og har norsk 
tegnspråk som morsmål. Hørende tegnspråktolker, de fleste, tar 
norsk tegnspråk som fremmedspråk/arbeidsspråk i voksen alder 
og de mangler kompetanse i det å være døv. Når en døv og en 
hørende tegnspråktolk samarbeider, vil kvaliteten bli høy. Dette 
er noe som to hørende tegnspråktolker under et oppdrag ikke 
klarer.

Det er så gresk 
for meg!

- Hva er forskjellen på  EFSLI og EFSLIDI ?
Av Truls S. Yggeseth

EFSLI (Europeisk Forum for Tegnspråktolker) hadde konferanse og generalforsamling 9. -11. 
September, mens EFSLIDI (Europeisk Forum for Tegnspråktolker - Døve Tolker) hadde  sin 
generalforsamling rett før EFSLI, 7.-8. september. Disse to arrangementene ble gjennomført  i 
Athen, Hellas. Temaet for konferansen var “Det er så gresk for meg”.

efsliDI-utvalget fra venstre, Sophia - ny styreleder, Renata – tidligere 
styreleder, Truls S. (medlem) og Arunas (medlem). Ikke tilstede på bildet 
er Ines (medlem).

Truls (i midten) sammen med seminarets forelesere Bo Hårdell (til ven-
stre) og Robert Adam (til høyre).
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Spennende temaer og workshop
Det var mange spennende temaer både i efsli og efsliDI. 
Når det gjelder efsli, så hadde de flere parallelle foredrag og 
workshop, det var ikke lett å delta på alle aktivitetene.

Under seminaret for døve tolker var det temaer om etikk og 
tolkemetoder med mer. Under konferansen handlet det om å 
kunne forstå brukeren mest mulig. På seminaret fokuserte vi på 
etikk og etiske dilemmaer. 

Et av de to temaene som ble tatt opp handlet om «Integritet/
nøytralitet som døv tolk» av Bo Hårdell. Han forklarte hva 
"integritet" betyr, og hvor viktig det var for oss som døve tolker. 
Deltakerne diskuterte om de nyttige strategiene om integritet 
som døv tolk. Spesielt når vi selv er døve, og møter døve bruke-
re i private sammenhenger. Hvor langt skal vi gå? Det å bare si 
hei til en bruker, når alle vet at jeg ikke kjenner vedkommende 
fra før, vil mange fort skjønne at jeg har vært tolk til vedkom-
mende. Dette betyr at taushetsplikten blir brutt, og her var det 
en del diskusjoner. Det andre temaet var om å samarbeide med 
tolker når det gjelder en feed-situasjon. Robert Adam forklarte 
hva som involverer i arbeidet med å jobbe som en feeder og 
ulike situasjoner, samt arbeidsmetoder. Deltakerne fikk mulig-
heter til å prøve å oppleve som en feeder og som mottaker, samt 
hvordan kan utvikle et godt samarbeid med feederen. 

På slutten av den første dagen var vi heldige som fikk besøke 
Akropolis museum, det var et veldig interessant besøk når vi 

Døv guide på Akropolis som er utdannet arkeolog. Under en av forelesningene på efsliDI

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 hørselshemmede 
barn og bedre informasjon til foreldrene, et mer tilgjen-
gelig samfunn for døve og hørselshemmede, eldre døves 
rett til sykehjem med tegnspråkmiljø, styrking av norsk 
tegnspråks stilling på alle nivåer og mange andre oppgaver.

fikk med oss en døv guide, hun er selv arkeolog og har tidligere 
jobbet på museet.

Utvalget EFSLIDI hadde 19 deltaker fra følgende land; Belgia, 
Hellas, Italia, Japan, Litauen, Norge, Polen, Storbritannia, 
Tyrkia, Tyskland og Østerrike.

Neste seminar i Frankrike
Neste konferanse og generalforsamling for EFSLI og EFSLIDI 
vil skje i Toulouse, Frankrike 8.-10. September 2017, her kom-
mer EFSLI til å samrbeide med AFLIS (Association Française 
des Interprètes en Langue des Signes) – det franske tolkefo-
rbundet. EFSLIDI-seminaret vil skje et par dager før. 

Temaet for neste konferanse blir “Hva skjer, doktor? Tolkning i 
det medisinske, psykiske og lignende helsetjenester". Mer info om 
arrangementet kan dere se på Facebooksiden: EFSLI 2017. For 
mer informasjon om efsliDI så kan du følge dem på Facebook: 
efsliDI.

Flytter du eller har du byttet  
e-postadresse?
Du kan selv endre din adresse ved å gå inn på din konto i reg-
web. Eller du kan ta kontakt med din lokale døveforening 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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Tenke utenfor boksen

- Du må få deg en hobby! Det er ikke bra å bare 
jobbe hele tiden. Du må være mer sosial! Min ven-
ninne Ingebjørg presser meg. Vi sitter på kafe, det er 
januar, og jeg har nettopp fortalt hvordan en vanlig 
arbeidsuke forløper. 

- Du jobber alt for mye. Du må gjøre noe som får 
deg til å koble helt av, ikke tenke jobb eller andre 
forpliktelser! 

Jeg lover å tenke på det. Nå er det september, og jeg 
har tenkt på det. Ikke bare tenkt, jeg har forsøkt 
ulike hobbyer. Her er resultatet:

Først satte jeg i stand frimerkesamlingen min. Den 
hadde ligget brakk i 30 år. Stolt fortalte jeg om dette 
til Ingebjørg, som ga meg et klask på hodet. "Sosial, 
sa jeg!". 

Da tenkte jeg at sjakk kunne være noe. Jeg ble slått 
grundig i alle de femti første partiene i sjakklubben. 
I det 51. partiet klarte jeg remis. Mot en som hadde 
begynt å spille samme dag, og som spurte meg om 
kongen var en bonde. Da skjønte jeg at sjakk ikke 
var min greie. 
Så prøvde jeg bridge. Det gikk litt bedre, ikke minst 
fordi vi var to som tapte sammen – og det var jo litt 
sosialt på en måte. Men etter noen uker fant jeg ut 
at det ble for mye stillesitting. Arbeidstiden benyttes 
stort sett til å sitte, og skal jeg være helt i ro i fritiden 
også? Nei.
Da prøvde jeg fotball. Men det ble for mye forplik-
telser, avtaler, kamper og treningstider, og jeg klarte 
ikke følge det opp, det ble bare stress og dårlig sam-
vittighet og oppmøter på feil bane på feil tidspunkt 
med fotballsko og leggbeskyttere hjemme.

Klatring! Fint å bli kjent med seg selv på nye måter, 
men litt mindre fint å oppdage høydeskrekk først 25 
meter oppe i veggen. 

Da begynte jeg å løpe. Det var blitt vår. Deilige, 
varme, lyse dager med blide mennesker. Og pollen.
Kunne løsningen finnes innendørs? Jeg begynte på 
karate. Etter en strekk som medførte krykker i to 
uker, kom jeg på andre tanker. 

Litt betuttet møtte jeg Ingebjørg igjen. Jeg fortalte 
om mine forsøk på å finne en hobby. "Kan ikke 
hobbyen min bare være å sitte på kafe og prate med 
deg og andre hyggelige folk? Det er jo både sosialt 
og inspirerende", spurte jeg. Jeg fikk et nytt klask på 
hodet. "Hva skal vi prate om dersom vi bare møtes? 
Vi må gjøre noe utenom slik at vi har noe å snakke 
om!" Hun sa også at jeg hadde feil fokus. "Hva 
mener du med det?", spurte jeg. "Du opplever at noe 
ikke fungerer, men i stedet for å rette feilen, hopper 
du bare over på noe annet. Da blir du bare rastløs, 
du må ta et valg og så må du bli der".

Hun hadde rett (som vanlig). Så da tenkte jeg at 
neste gang måtte jeg holde ut lenger, overse det 
negative og holde på det positive. Jeg oppsummerte: 
Det bør være innendørs, nede på bakken, noe som 
holder meg aktiv, noe som gjøres sammen med 
andre og noe som har liten skaderisiko. Dessuten 
må Ingebjørg bli fornøyd. Så nå er jeg i gang med 
sirkeltrening. Det er mye vanskeligere enn jeg trodde, 
men det bryr jeg meg ikke om. Her handler det om å 
holde ut. Ikke være så firkanta i hodet. Tenke utenfor 
boksen.

Av Paal Richard Peterson

Spaltist
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Grunnlaget for språklig kommunikasjon finner vi i sam-
taler mellom mor og barn (derfor heter det morsmål). 
Det starter med at moren smiler og barnet smiler tilbake, 
siden blir det ord, tegn eller tekster.

I diskusjoner om tegnspråk er vi gjerne altfor opptatt av 
enkeltord og enkelttegn som oversettelse av ordene. Vi 
finner teoretisk sett mangler i tegnspråk – vi har ikke tegn 
for det og det ordet. En døv lærer som studerte kunsthis-
torie og sa at vi manglet tegn for realisme, nasjonalroman-
tikk, surrealisme. Jeg bad henne forklare ordene – dermed 
la hun grunnlaget for nye tegn. Ja, det er gjennom tekster 
at NTS er produktiv.

Vi har korpusinnsamling basert på tekster. Her er fokus 
på enkelttegn, men de er produsert i tekstsammenheng. 
Valg av tegn blir påvirket av hvem vi snakker med, hva vi 
snakker om, og vi som fortellere blir påvirket av kontek-
sten om det er ved kaffebordet eller fra talerstolen eller 
om det er ute på gaten. Viktig for all fortellerkunst er om 
vi bruker tekstbinding, tempo og pauser. 

I et amerikansk eksperiment skulle to grupper (hørende 
og døve) gjenfortelle en tegnefilm om

skilpadden og haren. Forskjellen mellom ASL og talespråk 
viste at tegnspråk er langt mer 

beskrivende enn talespråk  (Rayman 1999). Men altfor 
ofte blir oversettelser på tegnspråk  

talespråkaktig. De virker så flate og magre. Bruk tegnsprå-
kets kreativitet - det er ikke 

«skuespill», men typisk for en sjanger!

Fantes det ikke i gamle dager en tegnspråklig poesi? Jo, 
midt i en fortellende tekst om påsketur kunne fortel-
leren gi en poetisk beskrivelse av fjellheimen. Sanger på 
tegnspråk er som regel lånt fra norsk, og ofte er de tegn 
til tale. Selv om bevegelsene kan være skjønne, så er 

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

En tekst er vanligvis en skrevet samling ord som danner en mening. Tekstling-
vistikken er den del av språkvitenskapen som studerer tekster - skriftlige, men 
også muntlige og i vår sammenheng tegnspråklige. Tekster har visse felles kjen-
netegn: De må være koherente, dvs. oppleves som sammenhengende av språk-
brukerne i en bestemt situasjon. De må ha et emne, dvs. at den må «handle 
om noe». Tekster tolkes av språkbrukerne ut fra visse historiske og kulturelt 
bestemte forventninger til og vaner for kommunikasjon. Normene danner basis 
for ulike genre eller sjangre som kan gjenkjennes ut fra tre kjennetegn: Sjange-
ren har et kjent innhold, en kjent form og en kjent funksjon.

Tekster i NTS

syntaksen og beskrivelsen sterkt norskpreget. Det er stor 
forskjell på «Ja, vi elsker dette landet» og på en tegnspråk-
lig versjon: PEK (landet) ELSKE VI. For flere år siden på 
kulturdagene var det en som fremførte et dikt som endte 
med den setningen «da åpnet motstanderen sin visir på 
hjelmen, og vi så at det var en frende». Hun oversatte 
frende med fiende. Og hele poenget med diktet forsvant. 
MGP 2016 på NRK hadde et spennende eksperiment – tol-
king av sang og musikk av døve og hørende tegnbrukere. 
En ny sjanger!

En veteran i tolkeutdanningen hevdet at tolkespråket er 
en sjanger innen NTS. Men altfor ofte blir det for lite av 
lokalisasjon, mimikk, morfologi eller bøyning av tegn. 
Konstruksjonen og syntaksen er norsk. Det kan virke ofte 
flatt og (søvndyssende).  Tolkespråket er oversettelser 
som krever store kunnskaper om norsk og tegnspråk. Vi 
har en sjanger i nyhetstegnspråket som vises på NRK med 
4 ½ minutt i de siste 25 år!

Saksprosa er stundom preget av norsk – tørre fremstil-
linger preget av oversettelse. Derimot er den som forteller 
fra egen erfaring om mekking av bil, kan bli interessant 
til forskjell fra å lese opp av en manual. Jeg har hatt den 
fornøyelse å se en døv mann presentere en oppskrift 
på strikking – rett og vrang – det var seriøst. Det finnes 
levende sjangre i NTS.

Skuespill som Privattimen (Ionesco) og Stormen (Shake-
speare) på Teater Manu er oversettelse, men vi mangler 
flere egenproduserte skuespill.  Og vi har alle sett fotball-
fans gjengi dribling og skåring med unisone brøl MÅL. 

FONTS har hatt fortellerkvelder – det er preget av vitser 
(oversettelser og genuine tegnspråklige) og anekdoter om 
gamle døve. Men vi savner korte konsise fortellinger fra 
andre sjangre, som noveller. Det vi trenger nå er kurser 
i sjangerkunnskap og som FONTS håper på økonomisk 
støtte til.
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Syv ulike idrettslag fra hele landet var 
representert. Oslo Døves Sportsklubb, 
Hamar Døves Idrettslag, Holtan Døves 
Sportsklubb, Porsgrunn Døves Sports-
klubb, Stavanger Døves Idrettsfore-
ning, Bergen Døves Idrettsklubb og 
Trondheim Døves Idrettslag. Det var 
også gledelig å se mange nye fjes fra 
NIF-styret og administrasjonen, samt 
særforbundene, og ikke minst den noe 
kjente Cato Zahl Pedersen, flere ganger 
Paralympics mester. Cato Zahl Pedersen 
er nå representant for Olympiatoppen. 
To celebre figurer fra norsk idrettsver-
den var også tilstede, Tom Tvedt, NIFs 
idrettspresident og Inge Andersen, NIFs 
generalsekretær. Fin anerkjennelse for 
døveidretten å ha viktige figurer innen 
idretten i Norge tilstede på seminaret.

Annerledes idrettsseminar 
enn tradisjonelt. 
I år var det også flere ulike særforbund 
representert, fra blant annet bowling, 
judo, snowboard, golf, svømming, 
orientering, bandy og fotball. Her ble det 
rom for flere gylne muligheter til å skape 

nettverk og kontakter, samt opprette 
samarbeid med de ulike særforbundene 
og ikke minst de viktige personene i NIF. 

Ved hver pause fikk tolkene nok å gjøre, 
de ulike representantene var flinke til 
å huke tak i tolkene for å skape gode 
dialoger. En eksempel på hvordan et 
samarbeid kan føre til ens fordel: Ved 
middagsbordet lørdag kveld så ble det 
diskusjon om de elendige treningstidene 
damelaget til ODSK har fått tildelt av 
Oslo Idrettskrets, og det ville en ansatt 
fra NIFs regionale Oslo prøve å gjøre noe 
med. Dette blir spennende å se om det vil 
bære noen frukter av dette etter helga. 

Døveidrettsseminar 2016 ble åpnet av 
NDIs styreleder Margareth Hartvedt 
som ga ordet til president av Norges 
Idrettsforbund, Tom Tvedt.

Idrettspresidenten innleder med at han 
har ikke hatt fri på 6 uker, men at han 
likevel synes at det er viktig å delta på 
døveidrettsseminaret. - Uansett funksjons-
friske, døve, blinde eller rullestolbrukere, så 

trenger vi forbilder, og derfor er døveidret-
ten viktig for våre unge håpefulle. Videre sa 
han: - Sammen må vi ta vare på aktiviteter 
for barn og unge. De er vår idretts framtid. 
Gode og kloke ord fra idrettspresidenten. 

Fredag kveldens første forelesning ble 
gjennomført av NIFs styremedlem, Mar-
cela Montserrat Fonseca Bustos som også 
er NIFs representant hos Norges Døves 
Idrettsutvalg (NDI) Hun presenterte 
Idrettspolitisk status og tanker om veien 
videre fra Norges Idrettsforbunds ide.

NIFs visjon er; ”Idrettsglede for alle”, 
mot tidligere ”Idrett for alle”. Nå har de 
lagt til glede-ordet, det for at alle skal få 
glede og mestring av å utøve idrett også. 
NDI vil bidra til dette, med visjonen” 
Idrettsglede for alle, også døve og hørsels-
hemmede”.

En krevende ambisjon. Hun tok opp 
tegnet for Paralympics som er tegnet for 
å kutte begge hendene. Hva slags signal 
gir egentlig det tegnet. Hva med å bruke 
tegnet ”parallell” istedenfor. Interessant 

En annerledes døveidrettsseminar
Tekst: Ina Desirée Røine. Foto: NIF

Hvert år samles døveidrettslagene i Norge til seminar, i år ble seminaret avholdt på Scandic ho-
tell ved Gardermoen. Deltakerlisten denne gangen var på 63 deltakere, og aldri har døveidretts-
seminaret bestått av så mange deltakere. Vi skal se nærmere på hvem disse deltakerne er.
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problemstilling som er til ettertanke, flott 
gjort av henne å tørre å ta opp dette til 
diskusjon. 

Etter Marcelas korte forelesning så var 
det klart for utøverpanel bestående av 
Andrea Hjellegjerde, golfspiller med EM 
og VM-medaljer, Petrine Olgeirsdottir, 
snowboarder med VM og Deaflympics-
medaljer og Ole Theodor Sponberg, vete-
ranen som tok master-bronse i europacup 
i sykling.  Utøverne startet paneldebatten 
med å fortelle om sine egne idrettsgleder 
og hva det er som driver dem til å utøve 
idrett. Det ble stilt mange fine spørsmål, 
og viktig var det at de som jobber med 
idretten får høre døveidrettsutøveres ut-
fordringer, som i bunn og grunn handler 
om tilhørighet og kommunikasjon.

Lørdag formiddag bestod også av 
paneldebatt, denne gangen med flere 
debattanter. Cato Zahl Pedersen som 
har tatt flere paralympics-medaljer, og nå 
representant for Olympiatoppen, Hedvig 
Sinnes for Norges Døveforbund, Roar 
Råken for Hørselshemmede Landsfor-
bund, Andrea Hjellegjerde som utøvernes 
representant, Ina Desirèe Røine, repre-
sentant for idrettslagene og Andrine 
Olgeirsdottir, representant for Norges 
Døveforbunds Ungdom. Det var satt av 
to timer til paneldebatten, men mange 
følte at de ikke ble ferdige. Mange fine 
innspill og spørsmål kom frem og som 
fikk både NIF ansatte og særforbundene 
nysgjerrige og interesserte.  Dyktige Atle 
Rolstadaas fra Sør Trøndelag Idrettskrets 
fungerte som debatt-leder og gjorde en 
fremragende jobb, han hadde forberedt 
spørsmålene godt, noe som førte til at det 
ble en god debatt med spennende svar fra 
deltakerne.

Lørdag ettermiddag handlet om styrear-
beid og klubbhåndbok. Thomas Hansen 
fra Oslo Døves Sportsklubb holdt fore-
drag om klubbhåndboka og styrearbeid, 
ODSK har utarbeidet klubbhåndbok og 
vært på flere kurs i styrearbeid. Det er 
både nyttig og gratis. ODSK oppfordrer 
de andre idrettslagene til å gjøre det 
samme. 

Søndagen ble åpnet med Døveidrettens 
fonds generalforsamling. Lederen for 
døveidrettens fond, Olgeir J. Hartvedt 

var forhindret til å komme grunnet syk-
dom, og de andre styremedlemmene var 
ikke tilstede. En uheldig situasjon, men 
heldigvis kunne Bjørn Røine og Rolf 
Smenes steppe inn ettersom de har god 
kjennskap til innholdet. 

Presentasjon av regnskapet fra 2011-2015. 
Renten har gått ned de siste 5 årene noe 
som gir dårlig fortjeneste. Utgiftene 
består av tildelingen til døveidrettslagene, 
revisor pluss lotteritilsyn. Det ble en-
stemmig vedtak på å godkjenne regnska-
pet for 2011-2015.

Døveidrettens fonds styre kom med et 
forslag om å avvikle fondet over en 15 års 
periode. Spennende diskusjon, som endte 
i en avstemning der hvor flertallet stemte 
for å forkaste forslaget til styret. Her var 
det 5 mot 6 stemmer.

Så var det tid for valg; Ettersom forslaget 
til døveidrettens fonds styret ble forkas-
tet, så ønsket lederen av døveidrettens 
fond å trekke seg. Kun Øystein Grutle 
fra Bergen Døves idrettslag stilte opp til 
gjenvalg. Kenneth Ommundsen (SDIF) 
og Trude Nilsen (TDIL) stilte opp som 
kandidater til det nye styret. Det ble 
enstemmig vedtak for det nye styret til 
Døveidrettens fond. 

Seminaret ble avsluttet med en åpen time 
med informasjon fra NDIs arbeid.
NDI har de fire siste årene prøvd å søke 
om økonomisk støtte til rekrutteringsar-
beid fra ExtraStiftelsen og fått avslag hver 
gang. Nå jobber de videre med å utforme 
en god søknad og skal denne gangen søke 
gjennom NIF. 

NDI har også begynt arbeidet med å ut-
arbeide en håndbok. Samt forteller NDI 
også at de jobber for tiden med å utforme 
et forslag som skal diskuteres videre på 
workshopen til ISCD i Samsun i forkant 
av Deaflympics 2017. De ønsker å lufte 
forslaget med oss og at idrettslagene skal 
ta med det videre med medlemmene sine 
og komme med innspill innen desember 
2016. 

Forslaget går ut på at pr i dag så får 
utøvere med 55 dB på beste øret tillatelse 
til å delta i stevner for døve. NDI ønsker 
å undersøke nærmere på å endre det til 
”gjennomsnittlig hørsel på ca 65 db) slik 
det også åpner muligheten for utøvere 
som hører veldig godt på et øre men er 
døv på den andre øret. De blir dermed 
ekskludert fra døveidretten grunnet sin 
”gode øre” når de fungerer som døve/ 
sterkt hørselshemmede. Et forslag som 
det blir interessant å følge med videre 
neste år. Dette forslaget kan ”revolusjo-
nere” døveidretten og åpne for langt flere 
utøvere enn tidligere.

Paneldebatt med utvalgte utøvere.

Idrettspresident Tom Tvedt.
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