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Denne utgaven av Døves Tidsskrift tar for seg temaer som 
spenner over alt fra arbeidsliv, feminisme, sport og tolkesaken 
til intervjuer av personer med tilknytning til tegnspråk. 

Dette gjenspeiler bredden i arbeidet vi gjør til daglig.

Forbundets fremste mål er å synliggjøre at både vi døve/hørsels-
hemmede mennesker og vårt språk norsk tegnspråk har en 
naturlig og selvfølgelig plass i det norske samfunnet.

Og vårt arbeid har båret frukter. I forrige lederartikkel skrev 
NDFs leder at norsk tegnspråk er i framgang. Det kan vi glede 
oss over, men kampen er ennå ikke over!

Norges Døveforbund fyller 99 år den 18. mai, og er en av 
landets eldste landsdekkende frivillige organisasjon. Forbundet 
har en stolt historie å vise til. Vi har oppnådd mange viktige 
interessepolitiske saker.

I snart 100 år har det gått en rød tråd helt fram til Stortinget 
i 2008 anerkjente norsk tegnspråk som et fullverdig språk i stortings-
meldingen «Mål og meining» (St.meld 35, 2007-2008).

Landsmøtet i 2013 vedtok at Norges Døveforbund også er en 
språkorganisasjon for tegnspråklige og som skal arbeide for å 
styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet.

Norges Døveforbund skal arbeide ut fra to plattformer. Både 
som en organisasjon for funksjonshemmede – med fokus på 
tilgjengelighet til samfunnet, og som en språkorganisasjon som 
skal fremme og styrke norsk tegnspråk i samfunnet. 

Kulturdepartementet må anerkjenne Norges Døveforbund som 
en språkorganisasjon på samme måte som f.eks. Norges Mållag 
og Riksmålsforbundet. Vi har bedt kulturdepartementet om 
å vurdere om Norges Døveforbund oppfyller kriteriene for å 
kunne få språkmidler fra departementet.

I dag får vi ikke noe tilskudd fra staten til språkarbeid. Vi 
får tilskudd som organisasjon for funksjonshemmede, og må 
derfor finansiere språkarbeid med arv og gaver. Dette er en av 
grunnene til at forbundet i flere år har gått med underskudd på 
ordinær drift. Vårt dilemma er at vi har ikke råd til å slutte å 
arbeide språkpolitisk, men vi har heller ikke råd til å fortsette å 
drive med underskudd i overskuelig framtid.

I dag lever mange døve og hørselshemmede et ganske godt liv 
takket være rettigheter som Norges Døveforbund har kjempet 
for.

Men er det en selvfølge at disse rettighetene vil bestå for alltid? 
Vi må stadig kjempe for å beholde våre rettigheter. Og vi har 
fortsatt mange rettigheter som kun eksisterer på papiret. Vi er i 
stadig kamp for å få disse rettighetene omsatt til praksis.

Vi arbeider for at:
- norsk tegnspråk skal bli et offisielt språk.
- alle døve/hørselshemmede skal ha likeverdig tilgang til alle 
samfunnsarenaer i alle livsfaser som oppvekst, utdanning, 
arbeidsliv og alderdom.
- døve/hørselshemmede barn skal tospråklig oppvekst – både 
tegnspråk og norsk – fra fødselen av.
- KODA-barn skal ha rett til tegnspråkopplæring.
- eldre døves rett til valg av tegnspråklig sykehjem.
- bedre og mer tilgjengelig tolketjeneste.

For å klare dette trenger forbundet flere medlemmer.  

Nytt i år er at vi har gjeninnført familiemedlemsskap. Med flere 
medlemmer står vi sterkere – og kan fortsatt sørge for at døve 
og hørselshemmede i Norge kan ha et godt liv!

Bli medlem!

Medlemskontingent 2017
Ved innføring av familiemedlemskap oppsto en feil i utsendelsen 
av e-post med kontingentgiro for 2017. Der både ektefeller og 
samboere er medlemmer, er kun navnet til hovedmedlemmet 
oppført.

Betaler man for begge, vil begge bli registrert - vi ettersender 
bekreftelse.

Har du registrert din e-post adresse, men ikke fått e-post?
Gi beskjed på e-post til medlem@doveforbundet.no

Kontingenten fastsettes kun ut fra alder/familiemedlemsskap. 
Egne satser for uføretrygdede ble avsluttet 1.1.2014 etter
landsmøtevedtak i 2013.

For mer informasjon se
http://www.deafnet.no/stott-oss/bli-medlem

Hvem arbeider Norges 
Døveforbund for?

LEDER

Bjørn A. Kristiansen
Generalsekretær, Norges Døveforbund
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landene. Døvekirken var også med, 
og stod for morgenbønn hver mor-
gen og gudstjeneste på søndagen. 

På Solgården finnes det fire svømme- 
bassenger, tennisbane, minigolfba-
ne, anlegg for å trene på golf, krok-
ketbane og mange boccia-baner. 
Det er en sansehage på gården der 
man kan ta i bruk alle fem sanser. 

På kveldene er det quiz, teater, 
dans, moteshow, spansk påske-
feiring og mer til.

For de som har lyst å utforske 
omgivelsene utenfor Solgården ble 
det også arrangert guidede buss- 
turer til nærliggende byer som 
Albir, Elche, La Nucia, Guadelest, 
Benidorm og dyreparken Aitana.

Vi fikk også besøk av den kjente 
helbrederen Joralf Gjerstad, også 
kjent som Snåsamannen.

Eller så kan man selvsagt også bare 
slappe av i solsengen!

Fra 21. mars til 4. april var nær 60 døve seniorer og 35 tolker samlet på Solgården 
i Villajoyosa, Spania. Det er tredje gang Seniorutvalget arrangerer dette
fritidstilbudet.

Glade seniorer på tur

PETTER NODDELAND

petter.noddeland@doveforbundet.no

Seniorutvalget har ikke bare fokus 
på tegnspråklige sykehjemsplasser. 
Fritidstilbud for seniorer er også 
viktig, og turen til Solgården 
begynner å bli en tradisjon. Den 
første gangen var i 2012.

Denne gangen deltok litt over 30 
nordmenn, 7 svensker, 10 dansker 
og 6 finner. Med på turen var også 
tolker og tolkestudenter fra de fire 
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folkehøyskole og kurssenter for 
døve. 

Deltakerne var kvinner med erfaring 
fra styrearbeid i nasjonale og
internasjonale døveorganisasjoner, 
blant annet den kjente menneske-
rettighetsforkjemperen Liisa 
Kauppinen, som i 2013 mottok 
FNs menneskerettighetspris.

Målet med workshopen var å belyse 
og definere potensielle problemer 
og barrierer som døve kvinner 
møter, f.eks. mangel på kvinnelige 
ledere, manglende fokus på kvinners 
rettigheter og mishandling. 

Deltakerne på workshopen 
understreker at disse problemene 
bør være mer synlige i både de 
nasjonale og de internasjonale 
døvesamfunnene. Døve kvinner bør 
også ha en mer synlig rolle både i 

kvinnebevegelsen og
handikapbevegelsen. 

Følgende tiltak ble foreslått:

- Inkludere flere kvinner i EUDs 
eksisterende arbeidsgrupper
- Oppfordre EUD å opprette en 
arbeidsgruppe for kjønns- 
likestilling
- Starte en kvinnebevegelse for 
døve kvinner
- Opprette en tankesmie for å
revurdere dynamikken og
strukturene i døveorganisasjonene

Til sammen var det 14 kvinner fra 
Norge, Spania, Nederland,
Finland, Sverige, Danmark samt 
en representant fra EUD. Fra
Norge deltok Berglind Stefans-
dottir, Sonja Myhre Holten, 
Ulla-Maija Brauti og Tarja Riitta 
Wroldsen.

EUD workshop for kvinner

Det europeiske døveforbundet (EUD) 
holdt generalforsamling i
Scheveningen, Nederland i mai 2016. 
Der besluttet en gruppe døve kvinner 
å organisere en workshop med fokus 
på døve kvinners situasjon. 
Den 27-29. januar 2017 ble 
workshopen gjennomført på Ål 

FINN ARILD THORDARSON

finn.arild@supervisuell.no

Foto: PrivatDr. Liisa Kauppinen

Omvisning i en internasjonal stemning; tolking på tre ulike tegnspråk samtidig.
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Hun vokste opp på Vabø i Lindås 
kommune, omtrent en times kjøre-
tur nord for Bergen. Der var det lite 
tegnspråk å se. Men fra 4. klasse ble 
hun deltidselev på Hunstad skole, 
som da var en av de statlige døve-
skolene.

Det tok lang tid før hun kjente på en døv identitet og 
følte at tegnspråk var hennes språk. I dag er Helene 
Hodneland Sæle (26) en aktiv forkjemper for
feminisme og mot audisme.

høre at hun ikke trengte tegnspråk, 
fordi hun «snakket så bra». Selv om 
hennes foreldre var opptatt av at 
hun måtte ha tilgang til tegnspråk 
og fulgte «Se mitt språk» kunne de 
ikke skjerme henne mot å bli
påvirket av signalene fra nærmiljøet.

-Det påvirket meg, og gjorde at jeg 
utviklet en internalisert audisme. 
Det var en tankegang som festa seg 
i meg, og som ikke forsvant skikkelig 
før jeg dro til Ål.

Droppet CI-operasjon
Andre året på videregående skole 

Med feminisme 
som verktøy

-Selv om jeg gikk deltid på Hunstad, 
fikk jeg ikke en klar følelse av
identitet som døv. Jeg klarte ikke å 
føle at tegnspråk virkelig var mitt 
språk. Jeg vet ikke helt hva som må 
til, men det var noe som manglet. 

I oppveksten fikk Helene stadig 

FINN ARILD THORDARSON 
finn.arild@supervisuell.no

STIAN A. GILTVEDT

stian@supervisuell.no



ble et vendepunkt for Helene. 
Gjennom et helt skoleår hadde hun 
hatt depresjon og kjent seg sliten 
og utmattet. På Høresentralen fant 
de til slutt årsaken. Det viste seg at 
hun hadde hatt et uopp-
daget, gradvis hørselstap 
gjennom året. Derfor 
var hun så sliten.

-Da vi fant ut hvorfor, 
forsvant depresjonen, sier Helene.

Hun bestemte seg for å få operert 
inn cochlea implantat (CI) og gå 
et år på Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve. Dette er den eneste 
folkehøgskolen i Norge som har et 
tegnspråklig tilbud. Tanken var å 
ta et friår, og samtidig bli bedre i 
tegnspråk. 

- Det var først på Ål at jeg forsto at 
tegnspråk var like mye mitt språk 
som de andres, og jeg forsto at det 
var riktig for meg å identifisere meg 
som døv.

Men det var ikke noe som kom 
over natten. For selv om foreldrene 
hennes hadde lært seg tegnspråk, 
hadde hun aldri praktisert det selv. 
Det hadde heller ikke lillesøsteren 
hennes - for «Se mitt språk» var et 

kurs kun for foreldre. Å besøke 
døveskolen gjennom oppveksten 
var heller ikke nok til å føle seg som 
en del av døvemiljøet. Derfor var 
det først underveis gjennom året på 

Ål fant hun sin døve identitet.

-Da skjønte jeg at en CI ikke ville 
være for min egen del, men for 
andres del. Så jeg avbestilte 
operasjonen.

Høresentralen, som ifølge Helene 
mente hun var en perfekt CI- 
kandidat, ga tydelig uttrykk for 
skuffelse. Men det gjorde ikke 
Helenes foreldre. De var bare glade 
for at hun hadde det bedre med seg 
selv. De hadde alltid vært opptatt av 
at hun skulle få tilgang til både 
talespråk og tegnspråk. Nettopp for 
å kunne ha et reelt valg.

-Det er ikke et reelt valg om barnet 
ikke får mulighet til å mestre begge 
språk. Mine foreldre kjempet alltid 
for at jeg skulle få tegnspråk- 
undervisning og tegnspråklig lærer/ 

assistent. Selv om jeg ikke 
nødvendigvis ville ha det selv.

Feminisme og audisme
Helene er aktiv i organisasjonsar-

beid på flere plan. Hun 
er styremedlem i Norges 
Døveforbunds Ungdom, 
men også engasjert 
feminist. I mars 2015 var 
Helene med på å stifte Fe-

ministisk Initiativ i Bergen, et politisk 
parti som stiller til stortingsvalget i 
2017. Ifølge hjemmesiden til FI står 
de for en inkluderende og intersek-
sjonell feminisme. Men hva betyr 
det egentlig?

-Vi ser på alle former for under-
trykkelse og privilegier samlet. 
Det er en sammenheng mellom 
for eksempel sexisme, rasisme og 
audisme. Likestilling er en felles 
kamp. Ingen er fri før alle er fri.

Men denne ideologien har også 
møtt kritikk. FI er blitt kritisert for 
å ikke holde seg til «kvinnesaken». I 
Bergens Tidende den 5. mars 2016 
skrev kommentator Eirin Eikefjord at 
feminisme i sin essens er «kvinnesak», 
og at «omsorg for døve» representerer 
en kvinnekamp som sklir ut.

Likestilling er en felles kamp.
Ingen er fri før alle er fri.
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- Jeg ble forbanna. Eikefjord repre-
senterer et veldig privilegert stand-
punkt. Døves rettigheter blir ikke 
sett på som et problem, fordi hun 
aldri har hørt om det. Når hørende 
står i solidaritet med døves kamp 
for en plass i samfunnet, blir det 
derfor sett på som «døvehjelp».

To dager senere kom motsvaret. 
Den 7. mars 2016 skrev Sunniva 
Schultze-Florey fra Feminstisk 
initiativ følgende i Bergens Tidende:

«BT har gjennomgående latterliggjort 
at vi tar opp døves rettigheter. Vårt 
svar er at all politikk er kvinnesak.»

Og introduserer samtidig begrepet 
audisme:

«Med ordbruken
«omsorg for døve»
impliserer Eikefjord at 
døve trenger omsorg. 
Dette er et uttrykk for 
audisme, forskjells-
behandling basert på at 
hørende har høyere status 
enn hørselshemmede.»

Kanskje er dette første gang begrepet 
audisme kom på trykk i en større 
norsk avis som del av en offentlig 
debatt? Men det er ikke første gang 

tegnspråk og feminisme møtes. 
Helene oppdaget feminismen da 
hun deltok på nordisk ungdoms-
seminar for døve i Malmö i 2013.

-Jeg fikk en aha-opplevelse under 
en forelesning om kjønn og ulik-
het. Erfaringene vi møter som 
kvinner er basert på en strukturell 
diskriminering. Fordi jeg er kvinne, 
forventes det at jeg må kle meg, se ut 
og oppføre meg på en bestemt måte 
– spesielt rundt menn. Ikke fordi 
vi ønsker det selv, men fordi vi må 
tilpasse oss menn. For eksempel må 
kvinner tenke på hvordan de skal 
unngå å bli voldtatt. Vi bør ikke kle 
oss utfordrende, drikke for
mye eller være seint ute. Istedenfor 

å lære menn å ikke voldta, lærer 
samfunnet kvinner å ikke bli vold-
tatt. Ansvaret for voldtekten flyttes 
effektivt over på offeret, og
overgriperen slipper unna.

Helene er klar på at feminisme ikke 
bare er for kvinner. Også menn 
rammes av negative konsekvenser 
av machokulturen, det som på
engelsk kalles toxic masculinity 
(giftig maskulinitet).

-Den største dødsårsaken for menn 
i alderen 15-49 i Norden er selv-
mord. Mannsrollen er smal. Gutter 
vokser opp i en kultur hvor menn 
må konkurrere mot hverandre, 
vise styrke og hevde seg som «ekte 
menn». For menn er det ikke rom 
for å vise sårbarhet og svakhet – det 
fører ofte til sanksjoner og latterlig-
gjøring. Samtidig er vold fra menn 
den største helserisikoen for kvinner 
på verdensbasis. Flere kvinner dør 

av denne volden enn av 
krig og kreft til sammen. 
Og det er en sammen-
heng her.

Nettopp denne sammen.
hengen er en del av 
grunntanken bak inter-
seksjonell feminisme. 
Begrepet ble introdusert 

av Dr. Kimberlé Crenshaw og brukt 
første gang i 1989 med utgangs-
punkt i svarte kvinners situasjon i 
USA – som ble rammet av sexisme 
og rasisme samtidig. Helene var den 
eneste døve som var med på å starte 

Når hørende står i solidaritet 
med døves kamp for en plass 
i samfunnet, blir det sett på 
som «døvehjelp».
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opp Feministisk initiativ i Bergen i 
2015, og satt en stund i partistyret. 
Men døvheten hennes var aldri et 
tema.

-Ved siden av likelønn, antirasisme 
og rettigheter for LBHT-personer, 
erklærte FI universell utforming og 
tilgang til tegnspråk som kjerne-
verdier. Det ble aldri stilt spørsmål 
ved mine erfaringer med audisme, 
og jeg fant mitt politiske hjem.
 
Stopp Audisme
I døvesamfunnet er Helene kjent 
som en av frontfigurene i den norske 
aktivistbevegelsen Stopp Audisme. 
Bevegelsen oppstod som en offentlig 
Facebook-gruppe i desember 2016 
samtidig med en offentlig konflikt 
mellom Stiftelsen Signo og døve-
organisasjonene knyttet til avgangen 
til Signos generalsekretær og  

uenigheter i styret.

-Det begynte som en direkte 
reaksjon på avsettelsen av Berge 
Andreas Jenvin-Steinsvåg. I begyn-
nelsen brukte vi også emneknaggen 
#SignoAudisme, men gradvis har fo-
kuset gått over til audisme generelt. 
Men vi så det var ekstremt viktig at 
audisme ble et tema man kan løfte 
fram, at det skal være mulig å snakke 
om det. Selv om jeg aldri har jobbet 
i Signo, så har jeg alltid hørt om 
audismen der, det er noe «alle» kjen-
ner til i døvesamfunnet. Men det er 
vanskelig for døve å få jobb. Da tør 
man ikke kritisere sin arbeidsgiver. 
Det forstår jeg godt. Derfor trenger 
vi grupper som Stopp Audisme, hvor 
man kan være i en gruppe og fortelle 
anonymt om sine opplevelser. Slik 
kan vi synliggjøre audismen som 
døve opplever hele tiden.

Helene understreker at Signo gir et 
fantastisk tilbud, og at det på ingen 
måte er en kamp mot Signo som 
helhet. Likevel må man ta audisme 
på alvor som et problem, og det 
mener hun Signo hittil ikke har 
gjort i stor nok grad.

-Måten de har håndtert kritikken 
på er hårreisende. De har både 
stengt for kommentarer og skjult 
kritiske kommentarer på sine
Facebook-sider. Vi har også en uttalelse 
fra jusprofessor Geir Woxholth som 
slår fast at både styreleder og de tre 
ikke-tegnspråklige styre- 
medlemmene har opptrådt illojalt 
mot Signos formålsparagraf og 
brutt stiftelsesloven.

Som feminist kjenner Helene godt 
mekanismene for å undertrykke 
kvinner, både i et historisk perspektiv 



og i dagens samfunn. Hun ser mange 
paralleller mellom undertrykkelsen 
av kvinner og undertrykkelsen av 
døve i Signo.

-Ta for eksempel begrepet «profe-
sjonalisering». Det er en taktikk for 
å holde døve utenfor maktens rom. 
Som om døve umulig kan være 
profesjonelle eller ha utdannelse. 
Og i avisen «Vårt Land» fremstilte 
Signos styreleder konflikten som en 
maktkamp fra døves side. Det er en 
beskrivelse som underliggende for-
teller at døve ikke har noe i makt-
posisjoner å gjøre. At de mangler 
forutsetninger og evner for å inneha 
maktposisjoner, når det i realiteten 
er hørende som aktivt utestenger 
døve fra maktens rom. Det blir 
aldri sagt direkte, men det
underliggende prinsippet er at døve 
ikke har naturlige forutsetninger 
for å holde posisjoner hvor de kan 
påvirke Signos drift.

Helene ser også en parallell mellom 
døves posisjon i Signo og kvinners 
posisjon i religiøse miljøer. Signo er 

en diakonal stiftelse og den norske 
kirken er blant de som oppnevner 
styremedlemmer. I kristne miljøer 
har kvinner gjennom historien blitt 
holdt utenfor posisjoner. Noe av 
denne kulturen mener Helene også 
er blitt overført fra den kirkelige 
kulturen til ledersjiktet i Signo.

- Det sterke maktforholdet mellom 
Signos kristne hjelpeperspektiv og 
døve og døvblinde arbeidstakere 
har skapt grobunn for audisme. 
Dette er det samme maktforholdet 
som ble skapt mellom voksne, ofte 
hørende ansatte og døve elever på 
døveskoler hvor seksuelle overgrep 
fikk skje i fred. Hvis døve skal være 
med å bestemme, må Signos ledelse 
plutselig ta stilling til diskriminering 
som de bevisst har latt skje under 
dekke av å hjelpe. De er nødt til å 
holde døve på avstand, på samme 
måte som kvinner måtte holdes ute 
av kirkelige posisjoner for å klare 
å opprettholde menns makt over 
tolkning av Guds ord. Mens dette 
gjelder den hørende delen av
kirken, har Døvekirken de siste 

årene hatt en eksemplarisk og
bevisst holdning til audisme.

Likevel er Helene optimist. Hun er 
helt klar på at det nytter å kjempe. 
På samme måte som kvinner 
gradvis har oppnådd mer og mer 
likestilling har hun fast tro på at 
døve vil oppnå mer likestilling.

-Det er ingen tvil om det. Like-
stilling og mangfold driver samfun-
net fremover og kommer alle til 
gode – bortsett fra de som tjener på 
diskriminering. Det er bare et tids-
spørsmål før Signos ledelse innser 
hvilken side av historien de bør 
ende opp på. 

Uten utdanning
Etter friåret på Ål folkehøgskole, 
fullførte Helene videregående skole 
med tegnspråktolk. Deretter satte 
hun kursen for Bergen for å jobbe 
som ungdomskonsulent for Bergen 
Døvesenter.

Det var i løpet av dette året
daværende utdanningsminister 
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Kristin Halvorsen erklærte at tre av 
fire statlige døveskoler skulle legges 
ned. Helene fikk se på nært hold 
hvordan et helt tegnspråkmiljø av 
barn og deres foreldre kjempet mot 
politikernes beslutninger. Alle døve-
organisasjonene kjempet også imot. 
Til ingen nytte.

-Det var frustrerende å se hvordan 
ungdommene og deres foreldre 
ble overkjørt. Jeg kjente meg så 
godt igjen i ungdommene og deres 
erfaringer med å vokse opp som 
hørselshemmede, og jeg visste at 
dette ikke var en god avgjørelse for 
barna. 

Engasjementet og erfaringene til 
tross - Helene har ingen utdanning. 

-Og alle blir så overrasket når jeg 
forteller det! Vi har jo alle fordom-
mer, og jeg er ikke noe unntak 
heller. 

Helene forteller at hun opplever 
at når hun er politisk aktiv, med i 
organisasjoner og engasjerer seg, så 
antar folk automatisk at hun har 
fullført en utdanning eller i det 
minste studerer.

- Slike antagelser er skumle, det siste 
vi trenger er et klasseskille i døvesam-
funnet der organisasjonsarbeid blir 
forbeholdt de med høy utdanning.

Hun tok imidlertid noen fag i
geologi på Universitetet i Bergen, 
før hun hoppet av. 

-Da jeg begynte å studere geologi var 
det morsomt og veldig spennende. 
Men selv om universitetet var åpne 
for forslag, var tilretteleggingen for 
hørselshemmede ikke god nok. Jeg 
har opplevd å møte forelesere fra 
hele spekteret. Fra noen forelesere 
som ga meg ordrette notater på 
forhånd av alle forelesninger, til de 
som overhodet ikke ville forholde 
seg til tilrettelegging, og som så 
på meg som en byrde for resten av 
kullet. Så derfor hoppet jeg av og 
begynte å jobbe i stedet.

Det siste halvannet året har hun 
jobbet som lærervikar i Statped. 
Siden hun ikke har en relevant 
høyere utdanning kan hun i 
utgangspunktet ikke få fast stilling. 
Når vi spør om hun opplever
audisme i Statped, svarer Helene at 
hun forstår veldig godt at døve er 
i en vanskelig situasjon om de skal 
være kritiske til sin egen
arbeidsgiver.

- Det finnes mye kompetanse om 
norsk tegnspråk og døvekultur i 
Statped. Men prinsipielt må man 
jo spørre seg om det er riktig at en 
organisasjon som forvalter spesial-
pedagogikk skal ha ansvar for norsk 
tegnspråks overlevelse. Det videre-
fører og forsterker jo holdningen 
om at tegnspråk er et spesial- 
pedagogisk verktøy fremfor et
fullverdig språk. 

Mot samfunnsmalen
Det er ingen tvil om at holdninger 
både til tegnspråk og til kvinner er 
et viktig tema for Helene. Med en 
oppvekst der hun stadig fikk høre 
at hun ikke trengte tegnspråk fordi 
hun “snakket så bra”, ble hun inn-
prentet en holdning om at talespråk 
er bedre enn tegnspråk. Og hun ser 
en tydelig sammenheng:

- Feminisme og anti-audisme 
henger sammen. Det er de samme 
maktstrukturene som holder
kvinner og døve nede. Det handler 
om at samfunnsmalen er en hvit, 
hetero, hørende mann. Og alle som 
avviker fra denne malen opplever 
motgang i samfunnet på en eller
annen måte.

Helene viser tegnet for «interseksjonell feminisme»

Det er de samme 
maktstrukturene som 
holder kvinner og 
døve nede.
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Barland fjernet fra Signo. 

Han kaller underskriftskampanjen 
en avsporing, men opplevde den 
ikke som ubetydelig. Og taushets-
plikten gjorde at han ikke kunne 
ta til motmæle.

- Det er jo vondt å oppleve slikt, 
sier han.

Tante Karens tegn
Men la oss ta noen skritt tilbake. 
For hvem er egentlig Jens Barland? 

Han kom til verden på Smøla en 
fuktig og overskyet vårdag i 1966. 
Som dåpsbarn ble han båret til 
alters av sin fadder, tante Karen, i 
Hopen Kirke på Smøla. Hun var 
enslig, og tantebarna ble derfor 
ekstra viktige for henne.

Etter noen år flyttet familien hans 
til Stokke, der han vokste opp som 
gartnersønn. I nabobygda Andebu 
holdt det han kjente som “Døve-
hjemmet” til. I somrene på 70-tallet 
besøkte Jens ofte tante Karens hytte 
på Barland i Kragerø. 

Karen hadde jobbet med døve og 
hørselshemmede barn blant annet 
på døveskolen i Øyer i Gubrands-
dalen, og fortalte ofte historier fra 
den tiden. Jens syntes dette var 
veldig spennende å høre på, for 

- Den som ikke har gjort noe feil, har ikke gjort mye, 
sier Jens Barland og ser tilbake på 6 år som hoved-
styreleder i Stiftelsen Signo. Til sommeren går han av.

Morna, Jens

Men det alle egentlig lurer på, er 
hva som skjedde da Berge-Andreas 
Steinsvåg, etter bare åtte måneder 
i jobben, plutselig gikk av som ge-
neralsekretær i Signo. Det kan ikke 
Jens uttale seg om, så den delen 
må bli stående ubesvart. 

Men han innrømmer at det ikke 
har vært lett. I kjølvannet av 
avgangen blusset en underliggende 
konflikt mellom døve og hørende 
opp, og det ble satt i gang en 
underskriftskampanje for å få Jens 

KAIA RUGSETH 
kaia.rugseth@me.com

ANJA H. TOLSRØD 
anja@supervisuell.no

Foto: Elisabeth Moe / Signo
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eksempel om den gangen lærerne 
skulle lage til en overraskelse for 
barna. Men noen stor overraskelse 
ble det ikke - for i vinduene utenfor 
lærerværelset stod barna og munn-
avleste dem. 

På hytta til Karen i Kragerø hang 
det en plakat med enhånds- 
alfabetet i norsk tegnspråk, som 
Jens og søsknene hans pleide å ta 
ned fra veggen. De øvde på bok-
stavene og lekte med bokstaverin-
ger av ord. Dette var 
Jens sitt første, men ikke 
siste møte med språket.

Styreverv i Signo
En septemberdag i 2009 
kom han til Sukke gård 
i Andebu for å delta på 
sitt første hovedstyre-
møte. Nå var det ikke “Døvehjem-
met” lenger, slik han husket det fra 
barndommen, men Signo.

- Det var spennende. Det var 
ny verden som viste seg, noe jeg 
hadde hatt et distansert forhold 
til. Jeg husker jeg følte på et veldig 
sterkt engasjement hos de som 
jobbet der og som presenterte det 
de gjorde. Det var ikke bare ren 
informasjon, det var noe som kom 
fra hjertet. Her var det noen som 
virkelig brant for det de skulle 
gjøre. Det gjorde inntrykk, og det 
har jeg alltid husket på siden, sier 
Jens.

I 2017 er han en godt kjent skikkelse 
i tegnspråkmiljøet i Norge. I tillegg 
til åtte år i hovedstyret i Signo har 
han også sittet to år som nestleder 
i styret for Døves Media. Men det 
var ikke tante Karen som førte han 
dit. 

- Gjennom tante Karen hadde jeg 
fått en bevissthet rundt dette. Så 
ble jeg spurt om å bidra. Omtrent 
samtidig som Signo spurte, fikk 

jeg også forespørsel fra Paal
Richard Peterson om å hjelpe 
til med å berge Døves Media fra 
konkurs. Og det fikk vi til. Jeg 
hadde tidligere vært leder i store 
mediebedrifter og stått i omstillings-
prosesser. Til Signos styre ble jeg 
hentet inn fordi man ønsket en
annerledes og ekstern kompetanse.

I tillegg identifiserer Jens seg, i 
likhet med Signo, med det dia-
konale formålet. Han har kristen-

dom grunnfag fra Det Teologiske 
Menighetsfakultet, doktorgrad i 
medievitenskap og er diplom- 
økonom fra BI. Han jobber idag 
som førsteamanuensis i medie-
ledelse og innovasjon ved NTNU. 
Han har tidligere jobbet i 
Dagbladet, Aftenposten og vært 
sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. 

I 2009 sluttet han i journalist-
ikken for å ta doktorgraden ved 
Universitetet i Oslo. Da åpnet 
det seg muligheter for å ta på seg 
andre verv. Det var på denne tiden 
han ble spurt om å gå inn i hoved-
styret for Signo.

Det er altså ikke på grunn av sine 
tegnspråkkunnskaper han ble 
rekruttert. Men han opplever at 
tegn ofte er visuelt gjenkjennelige. 
Navnetegnet sitt har han fått fra 
Helge Herland, og i ekte Helge-
ånd er tegnet “bar” og “land”. Og 
som Herland skriver på e-post til 
oss:

- Det måtte bli det! Og da betyr det 
lite at han er avholdsmann. Skål!

Jens kan ikke stort mer enn noen 
få tegn, men han går inn for å lære 
mer for å “ikke være helt analfabet”, 
som han sier. 

Han undrer på om det å alltid ha 
tolker til stede har fungert som en 
krykke - og at han derfor ikke har 
blitt tvunget til å lære enda mer.

- Men i styrearbeidet skal vi få til 
tverrfaglighet med flere gode kom-
petanser, og da går det ikke an å 

kreve at alle skal kunne 
tegnspråk. Samarbei-
det og holdningene til 
inkluderende kommu-
nikasjon er det viktigste 
i denne sammenhengen.

Og det er der vi kommer 
inn på kjernen i stormen 

som har feid over Signo det siste 
året. Holdninger til tegnspråk. 
Beskyldninger om audisme.

«15.61»
I 2015 ble det foreslått å endre 
styresammenhengen av hvem som 
sitter i Rådet i Signo. Det er dette 
som kalles “saksfremlegg 15.61”. 
Rådet er de som oppnevner hoved-
styret og vedtar statuttene i Signo. 

Et lignende forslag var også oppe i 
2011, og handlet om å fjerne
Rådets tegnspråklige representanter 
og ansattes representant. 

Målet - ble det sagt - var å
“profesjonalisere styret”. I
etterkant av Signos hovedstyremøte 
i desember 2016 oppstod et opprør 
mot dette forslaget som blant annet 
førte til den nevnte underskrifts-
kampanjen mot Jens Barland.

- Det utviklet seg til en symbolsk 
sak som ødela for arbeidsfelles-
skapet i hovedstyret. Forslaget ville 
uansett ikke oppnådd nødvendig 
flertall for å bli vedtatt, sier Jens.

Døve er like forskjellige som andre 
folk. Når jeg er privilegert med 
min hørsel og mitt språk, tar man 
mye av kommunikasjonen for gitt.



På Signos hovedstyremøte 3. 
februar 2017 ble saksfremlegget 
erklært lagt død.

Har ditt syn på og forståelse av døve 
eller tegnspråklige som gruppe endret 
seg i løpet av de årene du har vært en 
del av døvemiljøet?

- Ja, det må jeg være ærlig å si. 
Døve er like forskjellige som andre 
folk. Når jeg er privilegert med 
min hørsel og mitt språk, tar man 
mye av kommunikasjonen for 
gitt. Jeg har fått en ny forståelse av 
hvordan det er å ikke ha noe som 
jeg selv kan ta som en selvfølge. 
Jeg prøver med all min empati å 
forstå - men jeg har jo selvsagt ikke 
kjent dette på kroppen slik døve 
gjør det i sin hverdag. 

Dyktige på snuoperasjoner
Kontroversene til tross, det er ikke 
bare dette Jens tar med seg videre 
når han nå går av. På mange andre 
plan mener han de har lykkes. 
Signo er en stor og mangfoldig 
virksomhet som hele tiden må 
tilpasse seg samfunnsutviklingen.

- Jeg er stolt av hvordan Signo har 
greid å mobilisere en solid evne til 
å endre og utvikle seg. Sammen-
liknet med andre i helsesektoren, 
i ideell eller diakonal virksomhet, 
har Signo vært forbilledlig dyktige 
til å snu seg, endre seg og tilpasse 
seg fremtiden.

Han trekker frem det han kaller 
“Signo-fellesskapet”, der virksom-
heten har gått fra å drive nærmest 
hver for seg til å danne et felles-
skap - men med spesialisering ute i 
virksomhetene. En annen utfordring 
har vært anbud og konkurranse fra 

kommersielle aktører. Jens mener 
Signo har utviklet sin evne til å 
konkurrere og bli gode på å vinne 
anbud. 

- Signo har også befestet seg som 
en stor og viktig arbeidsplass for 
døve. De fire siste årene har vi gått 
fra 130 til 170 døve ansatte, og 
dette fortsetter å vokse. Vi har fått 
på plass en tegnspråkvisjon der 
alle ansatte skal lære seg å bruke 
tegnspråk. Signo skal være en to-
språklig arbeidsplass. Vi evaluerer 
arbeidet med tegnspråkvisjonen 
for å prestere enda bedre fremover.

Døve på gulvet
Mye av kritikken Signo har fått har 
handlet om en gammeldags kultur 
der hørende er øverst i hierarkiet og 
skal være “hjelpere” for de døve. 
Hørende i administrasjon og 
ledelse, døve på gulvet. Denne 
kritikken er ikke Jens enig i. 

- Slike holdninger blir ikke formidlet 
til meg i hvert fall. Signo har døve 
blant sine ledere. Det tar tid å bygge 
opp lederkompetanse, men det er 
god representasjon av døve i den 

Jens på befaring i det nye bakeriet i Signo Rycon, hvor man har ambisjoner om å bli størst i Skandinavia på glutenfrie bakervarer.
Her sammen med arbeidsleder Laurent Touya. Foto: Elisabeth Moe / Signo

Et råd til døve er å 
bygge allianser og 
spille på lag med 
andre, for det er 
mange mennesker og 
organisasjoner som 
gjerne stiller opp for 
de døves behov.
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Jens var i to år styrets nestleder i Døves Media. Her sammen med daværende styreleder Helge Herland i november 2011.

lederskoleringen Signo driver med. 
Jeg håper noen av disse kan utvikle 
seg til å bli gode lederemner. Jeg 
tror døve i en slik situasjon ønsker 
å få en jobb fordi de er kvalifisert, 
ikke fordi de er kvotert. Det tror 
jeg gir de beste resultatene på lang 
sikt.

Som en mann som både har 
kjempet med og blitt “angrepet” av 
døve, er han en mann som har hatt 
beina godt planta i begge leirer. 
Hva er hans beste råd til døve som 
ønsker å nå fram med sine saker?

- Døve er like forskjellige som 
andre folk, så det er ikke ett enkelt 
svar. I Signo har vi mange døve 
med store tilleggsbehov. Så er 
det andre døve som bare mangler 
hørsel, men som har alle andre slags 
ressurser, inkludert høy utdanning. 
Det disse trenger er aksept for sitt 
språk. Ny teknologi er også en 
fordel. Se for eksempel på sosiale 
medier hvor døve og hørende er 
helt likestilt når kommunikasjonen 
er tekst og bilder. Et råd til døve 
er å bygge allianser og spille på 
lag med andre, for det er mange 
mennesker og organisasjoner som 

gjerne stiller opp for de døves 
behov. Det kan være klok strategi å 
ikke angripe sine nærmeste allierte, 
som for eksempel noen gjør med 
Signo.

Ettertanke
Seks år som styreleder er over, og 
ingen andre nye verv i tegnspråk-
miljøet står foreløpig for tur. Noe 
av det Jens opplever som mest positivt 
gjennom disse årene har vært møtet 
med Signos medarbeidere og 
brukere:

- Det har vært krevende å være sty-
releder for Signo. Men givende når 
man ser hva det betyr for tilværelsen 
til mange av de som jobber eller 
lever hos oss. 

Seks år med snuoperasjoner, 
solskinnshistorier - og så helt mot 
slutten, kontroverser og underskrifts-
kampanjer. Og etterpåklokskap?

- Å, ja. Den som ikke har gjort 
noe feil, har ikke gjort mye, sies 
det jo. Slik er livet. Man gjør alltid 
så godt man kan i situasjonen. Så 
kan man i ettertid se at ting kunne 
vært gjort annerledes.

Signo er en selvstendig, ideell, diako-
nal stiftelse innen Den norske kirke.

- Har 1175 ansatte og 690 årsverk. 170 
av dem er døve/hørselshemmede.

- Gir tilrettelagte, tegnspråklige helse- 
og sosialtjenester til døve, hørsels-
hemmede og døvblinde på vegne av 
det offentlige.

- Gir tilbud om skole, rådgivning, 
rehabilitering, kurs, bolig og arbeid. 
Tilbudet dekker alle aldersgrupper 
og er landsdekkende. Flertallet av  
brukerne er hørselshemmede med 
nedsatt funksjonsevne.

- Består av 7 virksomheter:
- Signo Conrad Svendsens senter, 

Oslo
- Signo Rycon AS, Oslo
- Signo Vivo, Andebu i Sandefjord
- Signo Grantoppen AS, Andebu i 

Sandefjord
- Signo skole- og kompetansesenter, 

Andebu i Sandefjord
- Signo Dokken AS, Bergen
- Signo Konows senter, Bergen

Signos hovedkontor ligger i Oslo og i 
Andebu i Sandefjord.

Total årlig driftsinntekt i 2015 var  
623 millioner kroner.
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Helhetlig gjennomgang av 
tolkeområdet 
18. februar 2016 kom den siste 
i rekken av utredninger av tolke-
tjenesten for døve, døvblinde og 
hørselshemmede.  
 
Utredningen Helhetlig gjennom-
gang av tolkeområdet ble gjennom-
ført av konsulentselskapet Agenda 
Kaupang på oppdrag for Arbeids- 
og sosialdepartementet. Oppdraget 
var å vurdere behovene for tolking 
framover, bruken av teknologi og 
best mulig organisering og finansi-
ering av tjenestene. 

Tidligere tolkeutredninger 
Etter at den statlige tolketjenes-
ten i Norge ble etablert i 1994, er 
dette den fjerde helhetlige gjen-
nomgangen av tolketjenesten. Det 
begynte med rapporten Lands-
dekkende tolketjeneste i 1994 om 
organisering og dimensjonering av 
tolketjenesten. Så fulgte Evaluering 
av tolketjenesten ved hjelpemiddel-
sentralene i 2001, utført av Sintef 
Unimed Helse og rehabilitering for 
Rikstrygdeverket som hadde for-
valtningsansvaret for tolketjenes-
ten før NAV ble etablert i 2006. 
Sist var det Tolkeutredningen 2008 
utført av Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet og NAV Hjelpemidler 
og tilrettelegging på oppdrag for 
Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet (som det het den gang). 

Anbefalingene følges aldri 
Anbefalingene i utredningene er 
i det vesentlige aldri blitt fulgt. 
For eksempel brukte Arbeids- og 
sosialdepartementet nærmere 
halvannet år på å avklare sine 
synspunkter på Tolkeutredningen 

2008, vurderinger som attpåtil ble 
unntatt offentlighet. 

I tillegg har det i løpet av denne 
tjueårsperioden vært gjort et titalls 
delutredninger på tolkeområdet, 
senest Utredning av Akuttolktjenes-
ten fra 2014. Men som tidligere 
rapporter havnet også denne dypt 
nede i skuffen, for «dette gjør vi 
ingenting med». Forbedringsfor-
slag har det aldri vært mangel på 
i tolketjenesten, bare forbedrings-
vilje. 

Den første prosessen rundt 
Agenda Kaupang-rapporten 
13. april 2016, to måneder etter 
at Agenda Kaupang-utredningen 
ble levert til departementet, ble 
rapporten offentliggjort på regje-
ringens websider1. 

Først halvannen måned senere ble 
rapporten gjort tilgjengelig internt 
i NAV Hjelpemidler og tilretteleg-
ging og for ansatte i tolketjenesten. 

Men så gikk det bare én måned. 
I begynnelsen av juli 2016 hadde 
ledelsen i NAV Hjelpemidler og 
tilrettelegging gjort seg opp sin 
mening. Og det uten at tolketje-
nestene ved hjelpemiddelsentra-
lene hadde fått uttale seg. Noe de 
heller ikke har fått siden. Og ikke 
tok ledelsen i NAV Hjelpemidler 
og tilrettelegging inn over seg me-
ningene til Norges Døveforbund 
og de andre brukerorganisasjo-
nene. 

Enden på det hele ble at Arbeids- 
og sosialdepartementet besluttet 
å utsette behandlingen av tolke-
utredningen til man også hadde 

mottatt en utredning om hjelpe-
middelformidlingen.

«Minihøring»
Rapporten om hjelpemiddelfor-
midlingen kom i februar 2017 
der NDF var tilstede. Og nå er 
tolkeutredningen sendt ut på en 
«minihøring». Foruten de fire 
brukerorganisasjonene omfatter 
høringsinstansene to av fagfore-
ningene i NAV, Tolkeforbundet, 
Nasjonalt fagråd for tegnspråk og 
tolking, tolkeutdanningene i Oslo, 
Bergen og Trondheim, Språkrådet 
og Signo. Hva med andre organi-
sasjoner som også bør komme med 
sine synspunkter? 

Fristen for å sende kommen-
tarer til departementet er 20. 
april 2017. Døves Tidsskrift vil i 
dette og kommende numre belyse 
Agenda Kaupang-rapporten slik 
at alle lesere skal forstå hvorfor 
Norges Døveforbund er så opptatt 
av denne saken. Det handler om 
tolketjenestens framtid!

Hva er Agenda Kaupang-
rapporten? 
Agenda Kaupangs utredning er 
på 111 sider fordelt på 11 kapit-
ler. Kapittel 1 gir en oversikt over 
rapporten. Kapittel 2 beskriver 
bakgrunnen for oppdraget og 
utredningens metode og gjen-
nomføring. Kapittel 3 gir en kort 
introduksjon til tolkeområdet. 
Kapittel 4 beskriver brukernes 
behov for tolketjenester nå og 
framover. Kapittel 5 handler om 
utviklingen på teknologiområdet. 
Kapittel 6 vurderer organisering og 
styring av tolketjenesten. Kapittel 
7 drøfter bruken av ansatte tolker 

Tolketjenestens framtid – del 1
 REDAKSJONSKOMITÉEN «TOLKETJENESTEN»
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og frilanstolker. Kapittel 8 vurde-
rer mål- og resultatstyringen av 
tolketjenesten. Kapittel 9 belyser 
tjenestevolum og ressursbruk. Ka-
pittel 10 diskuterer praktiseringen 
av sektoransvarsprinsippet. Kapittel 
11 presenterer Agenda Kaupangs 
sammenfattende vurderinger og 
anbefalinger. Og til sammen skal 
dette – som rapportens tittel sier 
– gi en helhetlig gjennomgang av 
tolkeområdet.

Døves Tidsskrift vet at mange av 
våre lesere kjenner tolkeområ-
det og brukernes behov. I denne 
presentasjonen velger vi derfor å gå 
direkte til kapittel 6 om organise-
ring og styring av tolketjenesten. 
Dette er det mest omstridte temaet 
og det viktigste for å utvikle tjenes-
ten i riktig retning på brukernes 
premisser.

Tolketjenesten – som del av 
hjelpemiddelsentralene
Agenda Kaupang fastslår at det 
ikke finnes en samlet fremstilling 
av hvordan hjelpemiddelsentralene 
er organisert, eller hvordan tol-
ketjenesten inngår i dem. Hjel-
pemiddelsentralene varierer svært 
i størrelse, fra den minste (Sogn 
og Fjordane) med 32 ansatte til 
den største (Oslo-Akershus) med 
310 ansatte. Resursmessig utgjør 
tolketjenesten snaut 200 årsverk 
av i alt omkring 1300 stillin-
ger ved hjelpemiddelsentralene. 
Tolketjenesten varierer langt mer i 
størrelse fra fylke til fylke enn det 
størrelsesforskjellene hjelpemid-
delsentralene imellom skulle tilsi. 
Ved fire av hjelpemiddelsentralene 
er tolketjenesten organisert som en 
egen enhet, ved de øvrige som en 
integrert del av andre enheter. 

Svakt ledet 
Det er ikke noen tydelig ledelses-
funksjon knyttet til tolketjenesten. 
Dedikerte linjeledere for tjenesten 

fins bare ved fire hjelpemiddelsen-
traler. Ved tre av fire hjelpemid-
delsentraler har tolketjenesten 
ingen egen stemme på ledelsesnivå. 
Resultatet er ulik grad av ledelses-
oppmerksomhet, ulik prioritering 
av midler og ulike faglige føringer. 
Samlet gir dette et bilde av at tol-
ketjenesten er svakt ledelsesmessig 
forankret og at tjenesten er svakt 
ledet som en sammenhengende 
tjeneste på landsbasis. 

Fellesfunksjoner
Noen funksjoner er organisert 
som fellestjenester for tolketjenes-
ten. Først og fremst gjelder dette 
Bildetolktjenesten. Denne leveres 
fra hjelpemiddelsentralene i Oslo-
Akershus, Møre og Romsdal og 
Nordland uten at brukerne skal 
merke hvilken sentral bildetol-
kene befinner seg på. En annen 
fellesfunksjon er oppfølgingen av 
frilanstolkene. Her er ansvaret lagt 
til Hjelpemiddelsentralen i Oslo-
Akershus. Ansvaret gjelder blant 
annet opplæring av frilanstolkene, 
frilanstolkrutiner og honorarut-
betaling. En tredje fellesfunksjon 
gjelder såkalte fellesoppdrag, opp-
drag der det er flere tolkebrukere, 
gjerne fra flere steder i landet, og 
der det kan være mange tolker in-
volvert. Ansvaret for fellesoppdrag 
ivaretas av hjelpemiddelsentralene 
i Buskerud, Møre og Romsdal og 
Sør-Trøndelag. En fjerde felles-
funksjon gjelder fakturering av 
tolkeoppdrag som det skal betales 
for, som regel av andre offentlige 
instanser. Her har hjelpemid-
delsentralen i Nord-Trøndelag et 
kontrollansvar og et rutine- og 
regelfortolkningsansvar. Et femte 
og siste område gjelder tolkefo-
rmidlingsrutinene. Alle fellesfunk-
sjonene mangler felles styring. 

Tolkeformidlingen
Tolkeformidlingen er en svært 
sentral del av tolketjenesten: Den 

skal sikre brukerne gode tjenester, 
effektiv bruk av ressursene og sikre 
at regelverket blir fulgt. Tolke-
formidlingen er en svært sam-
mensatt prosess som utgjør navet 
i tolketjenesten. Agenda Kaupang 
peker på at det er et problem at 
tolketjenesten står uten en oppda-
tert og omforent tolkeformidlings-
rutine. Agenda Kaupang er også 
meget kritisk til tolkeformidlernes 
ikt-verktøy og peker på en rekke 
konkrete mangler ved systemet. 

Konklusjonen er et klart inntrykk 
av at tolkeformidlingen ikke har et 
effektivt støtteverktøy, og at dette 
vanskeliggjør en mer effektiv orga-
nisering av tolkeformidlingen. 

Manglende oppfølging
Agenda Kaupang-rapporten peker 
på at forslagene til ny organi-
sering i Tolkeutredningen 2008 
ikke er blitt fulgt opp. Og det til 
tross for at utredningen pekte på 
at tolketjenesten hadde stagnert, 
var uensartet, til dels lite effektiv 
og hemmet i fagutvikling. Tol-
ketjenesten fungerte ikke som en 
nasjonal tjeneste, men som en fyl-
kestjeneste. Tolkeutredningen 2008 
understrekte nødvendigheten av å 
få en enhetlig, overordnet ledelse 
av tolkeområdet. En ledelse med 
resultatansvar og fullmakter i tråd 
med målet om «tolking når man 
trenger det». 

Motstridende synspunkter
Agenda Kaupang sier også at 
ledelsen i NAV Hjelpemidler og 
tilrettelegging mener at dagens 
organisering av tolketjenesten 
fungerer godt, og at «det er ikke 
ønskelig eller nødvendig å organi-
sere tjenesten annerledes». Noen 
av hjelpemiddelsentralene deler 
langt på vei ledelsens synspunkter. 
Andre mener dagens organisering 
fungerer lite hensiktsmessig. Bort-
sett fra at alle er enige om at det 
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er viktig og riktig at tolketjenesten 
forblir statlig, er inntrykket at det 
er to motstridende synspunkter på 
organiseringsspørsmålet. 

Agenda Kaupangs vurdering 
og anbefaling
Kapittel 6 i Agenda Kaupang-
rapporten avsluttes med en samlet 
vurdering. Her står det blant annet 
å lese: «Vår gjennomgang viser at 
dagens organisering vanskeliggjør 
en enhetlig drift og utvikling av 
tolketjenesten. Strukturen stimu-
lerer til utvikling av ulike priori-
teringer, praksiser og kulturer … 
I dag er det opp til den enkelte 
hjelpemiddelsentral å tilpasse sin 

virksomhet slik den finner best. 
I prinsippet kan dagens ordning 
innebære at en hjelpemiddelsentral 
kan underdimensjonere sin egen 
tolketjeneste …». 

Videre sier Agenda Kaupang at 

• «Dagens struktur innebærer at 
tolketjenesten er ledelsesmessig 
tynt forankret.» 
• «Det foreligger ingen samlet stra-
tegi eller satsinger/prioriteringer 
for tolketjenesten.»
• «Mangel på enhetlig ledelse og 
styring hindrer faglig utvikling og 
effektiv ressursbruk.»
• «Det er et stort potensial for mer 

effektiv tolkeformidling.»
• «Vi mener at utviklingen siden 
da [2008] har bekreftet at orga-
niseringen ikke har vært en god 
plattform for drift og utvikling av 
tolketjenesten.»

Agenda Kaupangs anbefaling blir 
derfor: «Vi anbefaler at tolketjenes-
ten samles i en egen organisatorisk 
enhet, med eget budsjett og egen 
ledelse. For å la tjenesten utvikle seg 
på egne premisser bør en vurdere å 
organisere den utenfor NAV Hjel-
pemidler og tilrettelegging. Hva som 
er det beste tilknytningspunktet for 
øvrig, må utredes nærmere.»

ARTIKKELSERIE

Norges Døveforbund har ingen 
tillit til den nåværende ledelsen for 
NAV Hjelpemidler og tilretteleg-
ging . Det er flere grunner:

1. Snart 10 år har gått uten at 
ledelsen har gjort noe for å sette ut 
i livet anbefalingene i Tolkeutred-
ningen 2008.

2. Agenda Kaupang-rapporten 
beskriver en ledelse som stort sett 
er såre vel fornøyd med tolketje-
nesten slik den er og som verken 
ønsker eller ser nødvendigheten 
av å organisere tjenesten annerle-
des. Har de tidligere utredningene 
om tolketjenesten overhodet ikke 
påvirket ledelsen?

3. Ledelsen så å si aldri vært lydhør 
for våre synspunkter, bekymringer 
og krav. Bl.a. er døgnbemannet 
akuttolketjeneste klar til å settes ut 
i live, men ledelsen har sagt nei. 

4. Ledelsen har i årevis neglisjert 
døve og hørselshemmedes mest 
grunnleggende behov, deriblant 

døgnåpen akuttolketjeneste.

5. Ledelse har akseptert datasys-
temer som vi mener bryter med 
døve/hørselshemmedes krav på 
personvern. Datatilsynet har nå 
rettet sin oppmerksomhet mot 
datasystemet/bestillingssystem.

6. Ledelse har bremset all fagutvik-
ling, for tolkene, for tolkeformid-
lerne og for tolketjenesten.

7. Vi opplever at politikerne øn-
sker å prioritere tolketjenesten for 
døve og hørselshemmede gjennom 
øremerkede tilleggsbevilgninger, 
men disse midlene er blitt brukt til 
andre deler av hjelpemiddelsentra-
len – i strid med Stortingets vilje. 

8. Hjelpemiddelutvalgets rapport 
En mer effektiv og fremtidsrettet 
hjelpemiddelformidling tegner opp 
et bilde av strammere økonomiske 
prioriteringer. Siden ledelsen al-
lerede har vist manglende vilje til 
å prioritere tolketjenesten selv når 
det tilføres øremerkede tilleggs-

bevilgninger, er det all grunn til å 
frykte en ytterligere nedpriorite-
ring av tolkejenesten på sikt.

Grunnlaget for tillit er kort og 
godt borte. Norges Døveforbund 
er kommet til samme konklusjon 
som Agenda Kaupang:

Skal tolketjenesten kunne utvikle 
seg på egne premisser, må den 
organiseres utenfor NAV Hjelpe-
midler og tilrettelegging!

Norges Døveforbund er overbe-
vist om at tolketjenesten må ut av 
hjelpemiddelsentralen for å kunne 
være levedyktig og gi oss de tjenes-
tene vi må ha for å kunne inklu-
deres i samfunnet på alle områder; 
arbeidsliv, utdanning, kultur m.m.

Det er god samfunnsøkonomi 
å inkludere døve, døvblinde og 
hørselshemmede i samfunnet. Vi 
håper at Arbeids- og sosialdeparte-
mentet forstår dette og gjennom-
fører de nødvendige endringene i 
organiseringen av tolketjenesten.

Norges Døveforbunds generalsekretær Bjørn A. Kristiansen 
kommenterer:
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På programmet i Lørenskog var 
det historietime, presentasjoner, 
«klagetime» og gruppearbeid hvor 
man utarbeidet en visjon for den 
fremtidige tolketjenesten. Og mot 
slutten av seminaret ble det signert 
en samarbeidserklæring mellom 
Norges Døveforbund og Tolkefo-
rbundet.

Men først fikk deltakerne et his-
torisk tilbakeblikk. Tolkeutvalgets 
leder Hilde Haualand fortalte 
om fremveksten av tolkeyrket. 
I tidligere dager var det gjerne 
døveprester og andre som kunne 
tegnspråk som tolket, og de var 
ikke alltid like bevisste på å ikke 
blande seg inn i samtalen. Etter 
hvert fikk vi døvetolker. Idag sier 
vi tegnspråktolk. Norges Døvefor-
bund alltid hatt en sentral rolle i 
denne utviklingen, og dagens døve 
og hørselshemmede i Norge har 
ubegrenset rett på tolk.

Fra Tolkeforbundet deltok leder 
Mariann Eidberg. Tolkeforbundet 
er en interesseorganisasjon for 
profesjonelle tolker hvor de fleste 
medlemmene er tegnspråktolker, 
men de har også noen medlemmer 
som tolker mellom to talte språk.

Truls S. Yggeseth deltok også som 
styremedlem i det europeiske 
tolkeforbundet Efsli, European 
Forum of Sign Language Interpre-
ters. Truls er selv døv, og er aktiv 
i en arbeidsgruppe i Efsli for døve 
tolker, altså tegnspråktolker som 
selv er døve og tolker mellom ulike 
tegnspråk.

I Norge har vi også to døve som 
jobber innenfor NAV tolketjenes-
ten. Eva Rønningen er formidler i 
Tolketjenesten i Oslo og Akershus, 
og fortalte om hvordan hun arbei-
det med å håndtere bestilling av 
tolk. Eva fortalte også om behovet 
for å fornye bestillingssystemet. 

Samarbeidserklæring mellom Tolkeforbundet
og Norges Døveforbund

Den 11-12. februar deltok 32 representanter for
døveforeningene, ungdomsorganisasjonene,
Tolkeforbundet og Språkrådet på tolkeseminaret 
«Hvem eier tolketjenesten?».

PETTER NODDELAND 
petter.noddeland@doveforbundet.no

Det er 13 formidlere i Oslo Akers-
hus og mange av dem jobber på 
overtid for å dekke etterspørselen.

Fra Norges Døveforbund deltok 
Petter Noddeland, som orienterte 
om aksjonen høsten 2016 hvor 
emneknaggen #stoppNAV ble 
brukt i sosiale medier. NDF er 
tydelige på at tolketjenesten bør 
organiseres som en egen enhet 
utenfor NAV Hjelpemidler og 
tilrettelegging, noe som også ble 
anbefalt i den siste utredningen av 
tolketjenesten som Agenda Kau-
pang leverte i februar 2016 – Hel-
hetlig gjennomgang av tolkeområdet. 
(Omtalt på s. 16-18, red.anm.)

Som en avslutning på seminaret 
ble det utarbeidet en samar-
beidserklæring mellom Norges 
Døveforbund og Tolkeforbundet. 
Forbundenes ledere Hedvig Sin-
nes og Mariann Eidberg signerte 
erklæringen som har som formål å 
fremme, styrke og støtte et robust 
og langsiktig samarbeid mellom 
Norges Døveforbund og Tolkefo-
rbundet. Hele erklæringen kan le-
ses på deafnet.no. Blant punktene 
er å fremme tegnspråkliges politis-
ke, kulturelle, utdanningsrelaterte 
og språklige rettigheter i Norge.

Foto: Eva Rønningen
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Tove Marianne Røsbak er trailersjåfør. Hver dag 
håndterer hun en doning på opptil 50 tonn. 
Det er en jobb hun trives med.

På 16 hjul

FINN ARILD THORDARSON 
finn.arild@supervisuell.no

KJELL INGE EIDSAUNET

kjell.inge@supervisuell.no

-Jeg har alltid vært interessert i 
biler. Jeg var nok ei guttejente.  
Som liten likte jeg bedre å leke med 
radiostyrte biler enn med dukker. 
Da jeg var 15, valgte jeg kjøretimer 
som valgfag på skolen.

Skolen var A.C. Møller skole i 
Trondheim, den siste statlige 
døveskolen i Norge. Hun bodde 
et steinkast unna skolen, sammen 
med sine foreldre og lillesøster som 
også var døve. Tove har alltid levd 
i et tegnspråkmiljø. Det har gjort 
henne trygg på seg selv.

-Jeg har alltid vært selvsikker og 

liker å ta utfordringer i det hørende 
miljøet. Jeg har alltid tenkt at jeg er 
akkurat det samme som de andre 
hørende, det er bare hørselen som 
mangler.

Da er det ikke overraskende at Tove er 
den eneste døve ansatte og den eneste 
som kan tegnspråk i Spesialtransport 
AS. Firmaet kjører for logistikk-
konsernet ColliCare. Hun kjenner 
andre døve som også jobber som 
lastebilsjåfører, men de fleste er 
menn. 

Så vidt hun vet er hun den eneste 
døve kvinnelige sjåføren i Norge 

med CE-sertifikat. Da kan man 
kjøre lastebil med henger – også 
kalt semitrailer. Men hvordan kom 
hun inn i yrket?

-Det var for snart 10 år siden, da 
jeg bodde på Hamar. På den tiden 
var jeg ikke helt sikker på hva jeg 
skulle bli. Men jeg hadde venner 
som kjørte lastebil, og etter å ha 
vært med på noen turer, fant jeg ut 
at jeg ville satse på å bli yrkessjåfør. 
Jeg foreslo for NAV at jeg kunne ta 
lappen for lastebil og spurte om de 
ville dekke det. Men de sa nei. De 
foreslo at jeg skulle ta jobb i dyre-
butikk. Så ble det lagt på is.

Men i 2013 møtte Tove sin samboer, 
som var fra Østfold. Kort tid etter 
flyttet hun til Rolvsøy, midt
mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 
Samboeren var hørselshemmet – og 
kjørte også lastebil. Da bestemte 
Tove seg for å satse igjen.



-Til min positive overraskelse ville 
NAV i Østfold dekke utgiftene til å 
ta lappen for vogntog. Og det viste 
seg at kjørelæreren hadde hatt flere 
døve elever før, så kroppsspråket var 
på plass der.

Samtidig som hun kjørte opp, 
sendte hun ut jobbsøknader til 
ulike firmaer. I søknaden opplyste 
Tove om at hun var døv. Dessverre 
fikk hun nesten ingen respons.

-Jeg ble rådet til å la være å skrive at jeg 
var døv i søknadene, og heller skrive 
litt mer om meg selv. Så prøvde jeg å 
bruke Facebook for å finne jobb, og 
det funket. Jeg kom i kontakt med 
Spesialtransport AS. For dem var 
det viktigste at jeg hadde førerkort, 
det at jeg var døv var ikke et
problem for dem. 

Tove har bare varme ord å si om 
ekteparet som driver firmaet. Hun 
setter stor pris på at de tok sjansen 
og våget å ansette en døv person. 

Og Tove har fått positive tilbake-
meldinger på jobben hun gjør, så 
nå bør det ikke være noen tvil om 
at døve mestrer dette yrket like 
godt som hørende. Men møter hun 
noen fordommer når hun kommer 
kjørende som ung, døv kvinne?

-Jeg har ikke opplevd å bli direkte 
konfrontert med fordommer, men 
det var morsomt da en kollega fortalte 
at en fyr på lageret spurte ham om 
døve virkelig kan kjøre. Jada, det er jo 
øynene som er viktigst i trafikken! 
Men jeg ser jo at når jeg møter nye 
sjåfører og forteller at jeg er døv, så 
ser jeg overraskelsen i øynene deres. 
Men jeg regner med de tenker det 
er kult at ei døv kvinne kan kjøre et 
så stort kjøretøy. Men jeg kjører en 
del faste oppdrag, så jeg kjenner de 
fleste etter hvert.

-Er det ikke noe problem med  
radiokommunikasjon og slikt når du 
kjører lastebil?

-Nei, radiokommunikasjon er litt 
mer gammeldags nå. Det er bare å 
sende melding eller bruke PDA’er, 
som er som små datamaskiner. Da 
sendes oppdragene, med ordre-
nummer og annen informasjon, 
direkte mellom sjåføren og kontoret. 
Jeg taster inn på PDA’en når bilen 
er lastet og når den er losset av, og 
kjørekontoret får oppdatering om 
hvor jeg er i prosessen. Det er enkelt.

Tove liker å være ute på veien, og 
sitte høyt oppe i lastebilen. Det er 
noe med bevegelsene i en stor bil 
som hun synes er behagelig. Hun 
anbefaler gjerne yrket til andre 
døve.

-Er du interessert i å kjøre lastebil, 
så er det ingen hindring å være døv. 
Det går veldig bra! Det hadde vært 
kjempekoselig å møte flere døve ute 
på veiene!



MORTEN SLETTEN 
morten@teatermanu.no

FINN ARILD THORDARSON 
finn.arild@supervisuell.no

BELINDA STOE / TEATER MANU

Jonas og Kroppen
- Ny stor barneproduksjon fra Teater Manu

Vi alle husker tegnspråkteatrets suksess med Jack og 
bønnestengelen, som i tillegg til å vinne priser for sitt 
visuelle arbeid, også ble invitert til Disneyland i USA.
Nå satser teatret på at Jonas og kroppen skal bli minst 
like bra!

Vi skal gjennom en animert historiefortelling utforske 
kroppens indre, og bli kjent med hvor fantastisk
maskineriet vårt egentlig er.

Lege, underholdningsmann og forfatter Trond-Viggo
Torgersen er manusforfatter for Jonas og Kroppen.
Han er også stemmeskuespiller for alle karakterene!
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- Jeg ville lage en teatertekst i en 
tegnspråklig ramme, som både 
hadde en dramatisk fortelling 
om et barn, og et visuelt magisk 
uttrykk som kombinerte både det 
hverdagslige - og kroppens indre 
respons på våre ytre handlinger. 
Altså en teaterfortelling som jeg 
selv hadde lyst til å se, og der 
opplevelsene og fantasien vi har 
felles overskygger våre forskjellig-
heter, sier Trond-Viggo Torgersen.

For dem som vokste opp på 80- 
tallet, er nok manusforfatter 
Trond-Viggo Torgersen mannen 
som kunne vise oss alt om kroppen, 
uten at vi trengte å bli flau. Mange 
døve fulgte med på dette programmet, 
selv uten tekst og tolk. Her var det 
mye fokus på det visuelle, med 
figuerer, animasjoner og masse 
slim. 

- Forestillingen Jonas og kroppen 
har i utgangspunktet ingen ting 
med TV-programmet å gjøre, men 
knapt noen er så tett forbundet 
med interessant formidling av 
kroppen som nettopp Torgersen. 
Så derfor finnes det visse naturlig 
sammenligninger også med tanke 
på forestillingen som settes opp 
hos oss neste år, forteller regissør 
Mira Zuckermann.

Jonas og kroppen er en forestilling 
om Jonas som snart blir ni år. 

Kroppen hans opplever en rekke 
traumatiske hendelser, og vi får bli 
med på reisen fra å være en frisk 
gutt til å gå gjennom sykdom og 
skader.

Til hovedrollen som Jonas har 
Teater Manu hentet inn Daniel 
Durant, en av de største stjernene 
innenfor det amerikanske tegn-
språkmiljøet. Han er nå i full gang 
med å lære seg norsk tegnspråk.

-Jeg har hørt mye om Teater 
Manu, dette tegnspråkteateret har et 
solid omdømme også internasjonalt. 
Jeg har strebet etter å få jobbe med 
dem, og nå som jeg får muligheten 
ser jeg frem til å lære mye av dem, 
sier Durant.

Ekstra utfordringer
Som mange sikkert vet, har Teater 
Manu holdt på å pusse opp teater-
salen helt siden høst i fjor. Når 
dette bladet er gått i trykken, skal 
teatersalen være ferdig og tatt i 

bruk av teamet. Teater Manu legger 
ikke skjul på at det har vært utfor-
drende å lage teater utenfor egen 
sal. 

- Vi er godt vant til å flytte på oss 
fordi vi er et turnéteater, men det 
å flytte, samtidig som man lager 
teaterproduksjonen, er nytt for 
oss. Det har vært veldig utfor-
drende, spesielt for skuespillerne og 
regiteamet som har jobbet i andre 

lokaler i et par måneder. Men alle 
har tatt det på strak arm, med mål 
om å lage en fantastisk produksjon 
for alle, sier kommunikasjons-
ansvarlig Morten Sletten. 

Til premieren 22. april i Oslo blir 
det en liten markering i forkant for 
å feire nyåpningen av teatersalen. 
Teater Manu gleder seg til å vise 
fram en helt ny teatersal, og 
forhåpentligvis vil publikum 
sette pris på oppgraderingene!



- Jeg er glad for at Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
følger opp med nye seniorkurs i oktober. Kurset i fjor var 
en stor suksess og et fint eksempel på hvordan et godt 
samarbeid mellom NDFs seniorutvalg og kurssenteret på 
Ål kan fungere. Jeg håper å se alle som deltok på grunn-
kurset i fjor om igjen – og så vil det være flott om nye 
seniorer melder seg til grunnkurset.  
Da fyller vi kurssenteret med glade seniorer den uken.

Det er Toralf Ringsø som forteller. Han har nettopp over-
latt ledervervet i seniorgruppen i Bergen Døvesenter til 
Ingunn Storlykken Herland (bildet), men Toralf fortsetter 
som leder av NDFs seniorutvalg og brenner for å samle 

Nytt fra seniorutvalget

Seniorkurs døve/hørsels-
hemmede: 8. - 13. oktober 2017

Temakurs med forelesninger og gruppesamtaler. 
Trim, tur og hyggesamvær med aktiviteter.

Kurs 1: Grunnkurs. Mosjon og helse, Hjerte og karsykdom-
mer, diabetes, trivsel og kosthold,

Kurs 2: Oppfølgingskurs (for de som var på kurs i september 
2016): Førstehjelp, geriatri; demenssykdommer, seksualitet, 
ernæring, etikk.

(Noe forbehold om innhold)

Påmelding til: kurs@al.fhs.no
Kurset er et mestringskurs. 
Kurs og reise dekkes av NAV etter søknad.

Velkommen til glade dager på Ål!

døve seniorer til kurs, turer, sosiale samlinger og kultur-
arrangement.
- Påmeldingene til det nordiske pensjonisttreffet på 
 Gotland i Sverige skal sendes direkte til de svenske  
arrangørene.  

- Er det fortsatt begrenset til 20 deltakere fra hvert land?
- Nei, nå kan alle som melder seg på delta. Slik var det 
også for to år siden, da pensjonisttreffet ble gjennomfør 
på Hurtigruten Bergen – Kirkenes t/r. Arrangørene har 
sikret seg mange hotellrom, og programmet byr på flere 
utflukter og omvisninger – det er slutt på at vi sitter inne 
og diskuterer saker i times vis. Vi skal ut og nyte den  
nordiske sommeren, avslutter Toralf.

Norske ledere på Gotland er Unni Gran og Toralf Ringsø. 
Påmeldingsfristen er 30. april. Se mer informasjon på 
deafnet eller kontakt din døveforening.

Seniorutvalget har delt funksjonen i to, slik at en gruppe 
arbeider for sosiale- og kulturelle tilstelninger, som turen 
til Solgården i Spania der NDF nå er med en gruppe på 
100 deltakere med Toralf i spissen. Andre i utvalget jobber 
med interessepolitiske saker, blant annet spørsmålet om 
døves rett til sykehjemsplass i et tegnspråklig miljø. Helge 
Herland er en av de som er engasjert i dette og han 
forteller:

- Vi har sykehjem med tegnspråkmiljø i Oslo, Bergen og 
Trondheim. Døve som bor i andre kommuner er avhengig 
av at kommunene kjøper plass på disse sykehjemmene, 
noe kommunene ofte sier nei til av økonomiske grunner. 
Kommunene mener døve kan bo integrert på kommunale 
sykehjem, selv om ingen der kan tegnspråk og uten tanke 
på om folk kan bli friske – eller få en verdig behandling i 
et slikt talespråklig miljø.

- Hva gjør dere konkret for å bedre dette?
- NDF har rettet mange spørsmål om dette både til 
Helseministeren og til Stortinget for å få en lovfestet rett 
for døve til å velge plass på et tegnspråklig sykehjem om 
de ønsker. Spørsmålet blir kjørt fram til alle partiene før 
høstens stortingsvalg.

- Men dere har en konkret sak også?
- Ja, sammen med NDFs advokat Tove Bergh Hansen har 
vi engasjert oss i en sak for en døv som bor på sykehjem i 
en Hordalands kommune. Vedkommende ønsker seg til 
Konows senter i Bergen, men kommunen vil ikke betale 
for det og har avslått søknaden. NDF vil følge denne 
saken videre fra kommunen med en klage til fylket, og om 
nødvendig ta den inn i rettsapparatet. Kommunen bryter 
både Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og bruker-
rettighetsloven  og FN konvensjonen for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Vi vil ikke finne oss i at døve 
behandles på den måten. Denne saken prioriteres høyt.

Helge oppfordrer døveforeninger og enkeltpersoner som 
kjenner døve som er plassert på kommunale sykehjem mot 
sin vilje, og som ønsker seg til et sykehjem med tegnspråk-
miljø, til å ta kontakt.  
Epostadresse: helge.herland@doveforbundet.no
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Svenskene ønsker velkommen til det 
23. Nordiske Døves Pensjonisttreff

Det er to forskjellige prisklasser. 

Pakkepris 1 = 6.500 kr og inkluderer:
Båt tur/retur Nynashamn/Oskarshamn - Visby 
Hotell med frokost
4 lunsj
3 middager
1 Bankett med 2 retter. Underholdning om kvelden 
1 Bussutflukt til Fårö + besøk i Lummelundagrottan 
1 Byvandring med guide
1 billett til Gotlands velkjente spill: "Varpa"
1 billett til Gotlands velkjente spill: "Kubb"
 
Pakkepris 2 = 6.200 kr
Prisen er for de som tar med egen bil, campingvogn, bobil  
eller båttur. Ellers er alt annet som i pakkepris 1,  
unntatt båt tur/retur.

Her er ellers noen valg du kan krysse av under:
Bussutflukt, ønske om å spille boccia eller boule  
(SEK 150 pr. spill), og ønske om å leie sykkel (SEK 126)

Navn:  ...........................................................................

Adresse:  ...........................................................................

Postadresse:  ...........................................................................

Land:  ...........................................................................
 
Kryss av:
c Pakkepris 1
c Pakkepris 2
c Bussutflukt 

Påmelding innen 30. april 2017 til: Thyra Lindstrom
Vasagatan 3 B, 871 41 Härnösand Sverige

E-post: thyra.lindstrom@gmail.com  
Mobiltelefon: +46 735 44 18:12

Program:

Mandag 14 august:
ca 15:00 Ankomst og innsjekking på hotellet
18:00 Middag på Wisby Strand
20:00 Informasjon i konferansesalen
22:00 Sosialt samvær
 
Hver morgen kommer skriftlig informasjon på hvert hotell 
om dagens program. Vi har to hoteller:  
Hotel Beach / Best Western og Scandic Visby

Tirsdag 15 august:
09:00  Samling ved Wisby Strand
09:30 -12,30 Vandring gjennom byen for gruppe 1 
 (delt i gruppe 1 og 2)
12:30  Lunsj
13:30 til 15:30 Byvandring for gruppe 2  
 (svenskene er i denne gruppen)
18:00 Middag på Wisby Strand eller i byen  
 for egen regning. 
 Sosial kveld
 
Onsdag 16 august:
09:00 Samling ved Wisby Strand
09:30 Bussutflukt til Fårö + besøk i Lummelundagrottan
16:30 Retur etter utflukten
18:00 Middag på Wisby Strand 
20:00 Underholdningskveld i konferansesalen
 
Torsdag 17 august: 
09:30 Samling ved Wisby Strand
10:00 -12:00 Spillet på Varpa
12:00 Lunsj på Wisby Strand
13:00 Fri aktivitet
17:00 Middag på Wisby Strand
19:00 Diskusjonskveld, deretter sosialt samvær
 
Fredag 18 august:
09:30 Samling ved Wisby Strand
10:00-12:00 Spillet på Kubb
12:00 Lunsj
 Fri ettermiddag for eventuell shopping
18:00 Bankett / avslutningsmiddag
20:00 Vi møtes i konferansesalen
 Overrekkelse av "standarden" til Danmark,  
 som skal arrangere neste Nordisk Døves  
 pensjonisttreff i 2019

 Underholdning
 
Lørdag 19 august:
Frokost på hotellet

Hjemreise

Samling på Wisby Strand for de som reiser senere

Nordiskt Dövas Pensionärsträff
Visby, Gotland 14. - 19.  august 2017

c Vil spille boccia
c Vil spille boule
c Vil leie sykkel
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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

90 år

Øystein Strand, Oslo, 19. april.
Anna Stokvik, Bergen, 21. april.

60 år
Berge-Johan Grødeland, Bryne, 
20. mars.
Gunhild Marie H. Thoresen, Oslo, 
8. april.
Judith Hansen, Trondheim, 9. april.
Anlaug Stokka Urstad, Stavanger, 
11. april.
Bjørg Storesund, Bergen, 16. april.
Tove Skotteberg, Bergen, 4. mai.
Miriam Larsen, Bergen, 7. mai.

Jeanne Mehlum, Oslo, 15. april.
Bjørg Haugen, Trondheim, 6. mai.

85 år
Kjell Larsen, Oslo, 27. april.

80 år
Gurid Danielsen, Oslo, 19. mars.

75 år
Anna Haukås Nordeide, Radøy, 
15. mars.
Tore Christiansen, Arendal, 24. mars.
Trygve Bjerck, Oslo, 18. april.

Jeanne Mehlum, 90 år.

Øystein Strand, 70 år.

Jarl Åge Tjørn, 50 år.

Merete E. Karlsen, 50 år.

Hipp hurra! 
Min verdens beste mann Vitauts Urbons 
hadde bursdag den 22.mars!
Gratulerer med 35 års dagen!
Du stiller alltid opp for meg og barna,  
vi er kjempetakknemlige og  
er veldig, veldig glad i deg!  
Stor klem fra Aljona med familie!

Død
Anna Woll, Drammen, født 13. januar 
1927, døde 30. november.

Kari Østebø, Stavanger, født 7. oktober 
1928, døde 1. januar.

Karin Moen, Stjørdal, født 11. november 
1946, døde 16. januar.

Erna Tomassen, Trondheim, født  
22. mai 1947, døde 11. februar 2017. 

Runde år

Emil Leinebø, Bergen, 8. mai.
Ingrid Dehli, Oslo, 18. april.

50 år
Jarl Åge Tjørn, Bærum, 27. mars.
Evelyn N. Johansen, Trøgstad, 10. april.
May-Britt Ludviksen, Oslo, 21. april.
Trond Lauvrud, Drammen, 25. april.
Merete E. Karlsen, Larvik, 7. mai.

Malvin Kvingedal, Bergen, 20. april.
Tadeusz Atlinski, Oslo, 3. mai.
Bjørg Nygård, Trondheim, 7. mai.

70 år
Margareth Opsahl, Trondheim, 
23. mars.
Else Marie Haukås, Haugesund, 
12. april.
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Velkommen til sjakk-turnering
i Bergen Døvesenter 19.-21. mai 2017

Arrangementskomiteen: Bergen Døvesenter, Bergen Døves Idrettsklubb og Bergen Dø-
ves Ungdomsklubb. Fra venstre: Alireza Emami Nejad, Iselin Hauge, Knut Haave, 

Ida N.Bøe, Arne Nesse, Marius W.K.Anda og Rune Anda.

Bergen Døvesenter planlegger å lage 
en historiebok om Døves kulturda-
ger fra 1967 til 2017 som skal utgis i 
forbindelse med 50 års jubileum for 
Døves kulturdager i Bergen 24.-27. 
august 2017. 

Døvesenteret ønsker bilder fra kultur-
dagene 1967-2016 og vil være veldig 
takknemlig om noen kan sende 
scannede bilder til post@bgds.no eller Her ser vi Toralf Ringsø som programleder 

under kulturdagene i Skien 1976. 

Deltakeravgift: Kr 100 for medlemmer av 
Norges Døveforbund. Ikke-medlemmer  
kr 200. Kr 50 i inngangspenger for publi-
kum (for hele helgen, samme pris også for 
bare en dag). Deltakere fra hele landet er 
velkommen til å delta.

Påmelding til post@bgds.no  
innen 19. april 2017.

Antall påmeldinger avgjør hvordan konkur-
ransen skal gjennomføres (cup eller serie), 
og hva man får i premie. Sosialt samvær 
i døvesenteret fredag og lørdag kveld. 
Tilreisende ordner og betaler selv for reise 
og opphold.

Start fredag 19. mai kl. 18.00 
- slutt søndag 21. mai kl. 15.00.

vanlige bilder pr. post til  
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 
5022 Bergen.

Vi har mange bilder fra Bergen Døve-
senters egne opptreden, men trenger 
fra alle andre døveforeninger sine 
deltakelse under kulturdagene. Bil-
dene (også film hvis noen har) ønskes 
innen 30. april 2017.

50 års kulturdagerjubileum: Har DU bilder fra Døves kulturdager?
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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 halvtimes arbeid per medlem per år. 
Arbeid utover dette etter medgått tid mot medlemsrabatt. Se vilkår og
prisliste på www.stub-christiansen.no. Noen saker er gratis mot egenandel. 

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Ønsker to koner (bigami og 
polygami)
Jeg kommer fra utlandet og har to koner i 
mitt hjemland. Nå har jeg fått oppholdstil-
latelse og ønsker å søke familiegjenfore-
ning med begge konene mine. Den ene 
konen er allerede kommet til Norge, men 
den andre tenkte jeg å søke om nå. Er 
det lov?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, det er ikke lov å ha to koner i 
Norge. Det står i ekteskapsloven § 4 
at «Ingen kan inngå ekteskap så lenge 
et tidligere ekteskap eller registrert 
partnerskap består». I straffeloven § 262 
kan man straffes med fengsel inntil ett år 
dersom man begår bigami.

Det er heller ikke lov for en nordmann 
å gifte seg i utlandet når han er gift fra 

før. Det er faktisk også straffbart for en 
utlending å begå bigami i utlandet når 
han bor i Norge. Det betyr ikke at norsk 
politi reiser utenlands for å arrestere 
alle utlendinger som har flere koner i 
utlandet, men det betyr bare at utlendin-
ger også kan bli straffet i Norge selv om 
de er utlendinger som har begått bigami 
i utlandet, se straffeloven § 5 nr. 4 jf. 
Ot.prp.nr. 100 (2005-2006).

Permisjon fra arbeid for 
videreutdanning
Har jeg rett til å få permisjon fra arbeidet 
for å ta videreutdanning? Har jeg rett på 
lønn?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er mulig å søke om utdanningsper-
misjon inntil tre år medhold av arbeids-
miljøloven § 12-11. Søknaden må sendes 
skriftlig til din arbeidsgiver. Hvis utdan-
ningen tar mer enn 6 måneder så har 
arbeidsgiver en svarfrist på 6 måneder 
om arbeidsgiver godtar permisjonen eller 
ikke.

For å få rett til utdanningspermisjon fra 
jobben må du har vært ansatt i minst to 
år hos den arbeidsgiveren som du søker 
permisjon fra. Du må ha minst tre års 
arbeidserfaring totalt.

Utdanning utover grunnskole eller vide-
regående skole må være yrkesrelatert, 
det vil si at utdanningen må ha noe med 
yrkeslivet å gjøre. Det er ikke et krav at 
utdanningen må ha noe med nåværende 
stilling å gjøre.'

Du har i utgangs-
punktet ikke rett 
på lønn dersom du 

får innvilget permisjon, men du kan for 
noen studier søke Statens lånekasse om 
stipend og/eller studielån.

Arbeidsgiver kan nekte deg utdannings-
permisjon dersom det vil være til hinder 
for arbeidsgivers forsvarlige planlegging 
av drift og personaldisponeringer. Får 
man avslag og er uenig kan saken bringes 
inn for tvisteløsningsnemnda senest fire 
uker fra arbeidsgivers svarfrist er utløpt.

Økonomiske problemer
Hei, jeg klarer ikke lenger å betale reg-
ningene mine. Gjelden når opp til taket. 
Hvordan går jeg fram dersom jeg ønsker å 
rydde opp i økonomien?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Hva man må gjøre avhenger av den kon-
krete situasjonen, men jeg skal forsøke å 
svare litt kort og generelt.

Det du skal gjøre kan ses på som en 
prosess, akkurat som å gå oppover i en 
trapp. Når du har kommet helt opp på 
siste trinn så har du langt på vei ryddet 
opp i økonomien din. Trappen kan f.eks. 
se slik ut:

Du begynner nederst på trappen med 
å kontakte alle du skylder penger (vi 
kaller dem kreditorer). Årsaken til at du 
skal kontakte dem er fordi du trenger 
en oppdatert oversikt over gjelden din. 
Du må skrive ned alle du skylder penger 
med beløp og navn. For å unngå at 
gjelden blir større, mens du rydder opp, 
så kan du be om en midlertidig betalings-
utsettelse. Sett en frist når du skal være 
ferdig og forklar for kreditoren at du vil 
komme tilbake med et forslag innen fris-
ten. Deretter laget du et budsjett der du 
skriver inn alle inntektene og ut-
giftene. Da kan du lettere 

se hvor mye du har råd til å nedbetale 
på gjelden. Deretter kan du foreslå for 
alle kreditorene dine en nedbetalingsplan 
som du kan klare å holde innenfor bud-
sjettet ditt. Husk at du må ha nok penger 
til mat, klær, husleie, strøm og andre 
nødvendige ting. Sjekk gjeldende normer 
for livsopphold! Jeg vil også anbefale deg 
å kontakte gjeldsrådgiver hos ditt lokale 
NAV kontor. De har veiledningsplikt og 
kan hjelpe deg med dette.
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Slik åpner de nye retningslinjene 
for Trygg Organisasjon som styret 
i Norges Døveforbund Ung-
dom vedtok under styremøtet 
17.-19. mars. Vi har siden slut-
ten av 2016 samarbeidet med 
Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner(LNU) 
for å implementere deres program 
”Trygg Organisasjon” i vårt arbeid. 
Disse retningslinjene skal også 
implementeres i våre ungdoms-
klubber. 

I ”Retningslinjer for et trygt 
NDFU” gir vi våre medlemmer og 
deltakere et verktøy for håndtering 
hvis et overgrep blir avdekket, og 
de formelle reaksjoner som skal tas 
når det er mistanke om eller / og 
bekreftet seksuell overskridende 
adferd eller et seksuelt overgrep.

Vi har også opprettet en bered-
skapsgruppe som håndterer slike 
saker i tråd med retningslinjene. 
Denne gruppens mandat er å 
holde NDFU trygt og kan bistå 
med anmeldelser av overgrep om 
offeret ønsker dette. Vi oppfordrer 
alle som opplever å bli utsatt for 
overgrep om å anmelde saken sna-
rest. Vi i beredskapsgruppen kan 
bistå med samtale og oppfølging 
fra NDFU. Send mail til 
beredskap@ndfu.no.

Seksuell overskridende 
atferd og seksuelle overgrep
Seksuell overskridende atferd er 
det vi vanligvis kaller seksuell 
trakassering. Dette kan være både 
verbal og ikke-verbal trakassering. 

Seksuelle overgrep er fysisk kren-
kelse av kroppslige grenser, befø-
ling og voldtekt. Det inkluderer 
alle seksuelle handlinger utført 
uten samtykke. Samtykke skal gis 
frivillig, entusiastisk, uten tvang 
og kan alltid trekkes tilbake. Dette 
gjelder uansett kjønn, kjønnsiden-
titet eller legning hos de berørte.

«Alle kjenner noen som har 
blitt voldtatt, men ingen 
kjenner en overgriper»
1 av 10 norske kvinner og 1 av 
100 norske menn har opplevd 
voldtekt. Av disse var halvparten 
under 18 år da det skjedde. De 
aller fleste voldtekter og overgrep 
skjer mellom venner, bekjente, 
naboer, kjærester og kollegaer1.

Vi vet at så få som 10 av 100 vold-
tekter som skjer blir anmeldt. Av 
disse 10 vil 9 saker bli henlagt før 
de kommer til retten. Av sakene 
som kommer til retten, ender 50% 
med fellende dom2. Det betyr at 
når en voldtekt skjer, er det 0,5% 
sannsynlighet for at den ender 

HELENE H. SÆLE
STYREMEDLEM NDFU

 

helene.saele@ndfu.no

Styrket arbeid mot seksuelle overgrep

Det er et mål at NDFU skal være en trygg organisasjon 
og et trygt felleskap for alle medlemmer og deltagere 
på våre arrangementer. Overskridende seksuell 
adferd og seksuelle overgrep skal ikke finne sted! 
NDFU er en organisasjon med mange møteplasser 
over hele landet og alle NDFU sine arrangementer 
og relasjoner skal være trygge.

med fellende dom i rettssystemet 
- i praksis er det straffrihet for 
voldtekter og overgrep i Norge.

Vi har alle et ansvar!
Vi vet at døve barn og ungdom har 
mer enn dobbelt så stor sannsyn-
lighet for å bli utsatt for seksuelle 
overgrep enn jevnaldrende høren-
de. Årsakene til dette er sammen-
satt, men vi vet at mørketallene er 
store: sannsynligvis blir enda færre 
voldtekter anmeldt av døve enn 
av hørende. Langt under 0,5% av 
voldtekter som døve opplever blir 
dømt! 

Forebygging av seksuelle overgrep 
og seksuell overskridende adferd 
er derfor et felles samfunnsansvar 
– særlig i døvesamfunnet. Døve 
må stå sammen for å forebygge og 
forhindre. Vi må også ha en felles 
front når forebygging ikke hjelper.

Vi i NDFU velger nå å aktivt 
ta vår del av ansvaret. 

Dette skjer gjennom strategier for 
at NDFUs arenaer skal være tryg-
ge, samt bedre varslingstiltak. Det 
å reise på sommerleir eller delta i 
ungdomsklubbens spillekveld skal 
ikke være forbundet med frykt 
eller angst for å bli utsatt for seksu-
elle overgrep eller seksuell overskri-
dende adferd. 
 
Vi sender ballen videre til våre 
ungdomsklubber, Norges Døve-
forbund og døveforeningene i hele 
Norge: er din organisasjon trygg? 

Ta ansvar.
1 https://www.nrk.no/norge/_-9_4-prosent-
av-kvinner-voldtatt-1.11570014
2 http://www.aftenposten.no/norge/1-
prosent-av-voldtektene-ender-med-fellende-
dom-43103b.html
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Vinterlekene

Fredag 10. mars møtte 45 snøklare 
deltakere opp på Ål for årets vinter-
leker. Vi i komiteen sto klare til å 
ønske årets deltakere og frivillige 
velkommen med et forventnings-
fullt blikk.

Lørdag morgen var forventnings-
fulle barn og ungdommer klare til 
å nyte godt snøføre og deilig sol. 
Bussen for av sted til Geilo skisen-
ter med ivrige deltakere. Deltakerne 
hadde mulighet til å velge mellom tre 
vintersportsgrener: snowboard, slalåm 
og twintip. Med flotte instruktører ble 
det helt suverent!

Med leid terrasse, grillmat og ski 
eller brett på bena sto vi alle klare til 
å gjøre denne dagen uforglemmelig. 
Deltakerne hadde valgt grener på 
forhånd, og ble på Geilo delt opp 
etter ferdighetsnivå. 
Søndag var det konkurranse på 
planen. Slalåmfolka fikk egen 

løype med tidtaker, mens twinti-
pere og snowboardere hadde park-
konkurranse med hopp og ulike 
hindre. Vinnerne fikk diplom, 
og instruktørene og komiteen var 
imponerte over det høye nivået hos 
alle deltakerne.

Plutselig var leiren over, og vi 
lengter allerede til neste års Vinter-
leker.

Tusen takk til alle frivillige som 
gjorde denne helgen flott for 
barna. Takk til instruktørene som 
stilte med kunnskap og glede. 
Takk til Ål Folkehøgskole. Takk til 
Geilo som bisto med utstyr. 

Hilsen fra komiteen ved Petrine 
Olgeirsdottir, Ingrid Mai Eie og 
Jostein dale, samt Martin Berhovde 
(Leirkoordinator, Ål) og Sondre 
Uteng Olsen (ungdomskonsulent, 
NDFU)

Arbeidsgruppe for døve 
studenter i høyere utdanning

DiHU, forkortet for Døve i Høyere 
Utdanning, ble opprettet som en 
arbeidsgruppe under NDFU for 
å opplyse døve og hørselshem-
mede studenter om sine rettigheter 
som student og tolkebruker. Når 
man blir medlem i gruppen, har 
man muligheter til å utveksle råd 
og erfaringer med andre døve og 
hørselshemmede studenter.

Gruppen publiserer også aktuelle 
saker når det gjelder student- 
rettigheter og studentmiljøer i 
døvemiljøet. Gruppen fins på 
Facebook og heter «DiHU – Døve 
i Høyere Utdanning». 

Statpeds utredning 

Statped har laget en «Utredning 
av grunnlaget for opprettelse av 
et tilbud om deltidsopplæring på 

NORGES DØVEFORBUNDS UNGDOM

MARIA NOVIKOVA 
maria_novikova@runbox.no

MARIA NOVIKOVA 
maria_novikova@runbox.no

JOSTEIN DALE 
jostein.dale@ndfu.no
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en alternativ opplæringsarena i 
Nord-Norge for grunnskoleelever 
med hørselsvansker og behov for 
en tegnspråklig opplæring». Hhbo, 
forkortet for Hørselshemmede 
barns organisasjon, har sendt inn 
sin høringsuttalelse til høring hvis 
fristen var 17. mars 2017. Statped 
anbefaler at det bygges opp eget 
deltidstilbud med opplæring i og 
på tegnspråk i Tromsø kommune. 

Dette kan få en uheldig virkning 
for A. C. Møller kompetansesenter 
i Trondheim dersom eget tilbud 
i Nord-Norge opprettes. Hele 
høringsuttalelsen til Hbbo fins på 
denne link: http://hhbo.no/inter-
essepolitikk/høringsuttalelser.html 
Hhbo «anbefaler på det sterkeste at 
det IKKE bygges opp et eget deltids-
tilbud i region nord. Materialet i 
rapporten er heller grunnlag for 
å opprettholde tilbudet slik det 
er i dag. Vi støtter selvfølgelig på 
det varmeste at fagområde hørsel 
bygges opp og kvalitetssikres i 
region nord. Hhbo anbefaler at 

Statped tar brukermedvirkningen 
sin på alvor og tar beslutninger til 
barns beste. Da må barn og deres 
foreldre bli hørt.

”I Statped har brukerne innflytelse 
på beslutningsprosesser og utforming 
av tjenestetilbudet.”

- Statped

Med dette ønsker vi at Kunnskaps-
departementet og Utdannings-
direktoratet avviser rapporten og 
viderefører dagens tilbud for region 
midt og nord, og heller setter fokus 
og ressurser på søskenopp- lærings-
tilbudet i disse regionene: sør-øst, 
midt og vest.»!

Norsk sommerleir 2017 

For trettende gang arrangerer NDFU i 
samarbeid med Ål folkehøgskole 
sommerleir for barn og ungdom 
mellom 7 og 17 år gammel fra 
hele Norge. Fellesspråk på leiren 
er tegnspråk. Døve, hørselshem-
mede og hørende søsken til døve 

er hjertelig velkomne! Vi lover mye 
moro og spenning!!! Påmelding 
kan gjøres på denne siden http://
www.ndfu.no/event/norsk-som-
merleir-2017/ 

NDFU på Melodi Grand Prix!

Årets tegnspråktolking av den 
norske MGP-finalen på NRK var 
en stor suksess og norsk tegnspråk 
ble virkelig satt i et positivt lys på 
sosiale medier. Mange tvitret om 
at det var tolkene som burde blitt 
sendt til finalen i stedet for artis-
tene. Vi gleder oss allerede til den 
internasjonale finalen i Ukraina 
13. mai 2017, og spenningen er 
stor knyttet til om det blir noen 
form for tegnspråkoversettelse av 
sangene.

NDFU er kjempestolte av sin nest-
leder Anne-Sofie Raarup Sennels 
innsats som tegnspråkartist – vi 
håper at dette bidrar til mer synlig-
gjøring av norsk tegnspråk!

NORGES DØVEFORBUNDS UNGDOMNORGES DØVEFORBUNDS UNGDOM
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Med bare 31 medlemmer var 
det i utgangspunkt en utfordring 
for Holtans leder Ole Theodor 
Sponberg å skaffe nok frivillige til 
å gjennomføre arrangementet, da 
mange av medlemmene spilte selv.

- Heldigvis fikk vi flere frivillige 
utenfra som stilte opp slik at alt 
gikk helt fint. Vi fikk også god 
veiledning fra NFF Utvalget for 
hørselshemmede. Så det var vellykket, 
sier en fornøyd Ole Theodor.

Begrepet futsal er en internasjonal 

betegnelse på innendørsfotball.
Til forskjellig fra «vanlig» fotball er 
det bare fem spillere fra hvert lag 
på banen, som spiller to omganger 
på 20 minutter. Med en mindre 
bane og færre spillere blir det 
gjerne høyere tempo og flere mål 
enn i tradisjonell fotball. Futsal 
øker i popularitet. Det finnes en 
egen Deaf Champions League i 
futsal, hvor Oslos herrelag kom på 
andreplass i fjor.

Ikke overraskende var det også Oslos 
A-lag som vant i herreklassen i 

helgens DM, deres tredje seier på 
rad. I finalen møtte de Trondheim 
og vant 9-2. Det er lagkaptein 
Joakim Røine strålende fornøyd 
med.

- Vi har i de siste sesongene hatt 
et fokus på taktikk og samkjørte 
bevegelser. Vi har trent masse på 
gode bevegelser med og uten ball 
for å kunne skape sjanser for oss 
selv og for de andre i laget. Videre 
har vi deltatt i futsalserier i flere år, 
og da kommer vi godt forberedt til 
DM, forteller Joakim Røine.

Holtan sportsklubb for døve i Vestfold var vert for Døvemesterskapet i futsal 
2017, som ble avholdt i Boligmappa Arena i Larvik 25-26. mars.

FINN ARILD THORDARSON 
finn.arild@supervisuell.no

KJELL INGE EIDSAUNET

kjell.inge@supervisuell.no

Futsal-helg i Larvik

Oslo Døves Sportsklubb A mot Trondheim i finalekampen.

SPORT
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I kvinneklassen var Trondheim su-
verene og fikk både gull og sølv, da 
det ble Trondheim A og Trond-
heim B som møtte hverandre. 
Det har aldri skjedd før.

-Jeg tror det skyldes en kombinasjon 
av den store bredden Trondheim 
har, og at de andre lagene har 
jobbet dårlig de siste årene, sier 
Unni Helland, lagleder for
Trondheim.

Hun er kritisk til at noen spillere 
stadig bytter lag, og at lagene ikke 
jobber med å holde på spillere for 
å skape kontinuitet.

-Fotball er tross alt en lagidrett, 
og de må spille sammen over flere 
år for å bli bedre. Trondheim har 
spillere som er lojale og har spilt 
sammen i flere år. Det gir godt 
samhold og gjør at spillerne er 
trygge på hverandre og gir alt.

Det er ingen tvil om at Trondheim 
er inne på noe her. Legger man 
sammen seirene i fotball og futsal 
har Trondheims kvinnelag vunnet 
hele 29 av 30 ganger!

Fram til nå har det blitt arrangert 
døvemesterskap i futsal en gang i 
året. Men fra og med i år blir det 
to ganger i året. Neste DM i futsal 
blir i Stavanger i høst.

SPORT SPORT

Trondheims kvinnelag møtte seg selv i finalen.

-Bronse i Super-G
-Sølv i Super-Combi
-Sølv i Storslalom
-Bronse i Slalom

Kjell Inge har ingen planer om å 
hvile på laurbærene. I påsken skal 
han også delta på sesongavslut-
ningen i e-cupen i Sveits, og han 
skal fortsette å trene hardt med sin 
lokale klubb – Nedre Romerrike 
alpinklubb, populært forkortet til 
NeRo Alpin.

-Nå retter jeg fokus mot Deaf-
lympics, og skal jobbe knallhardt 
for å nå mine mål.

-Og hva er dine mål?

-Mitt mål på den sportslige siden 
er klokkeklart: gull i Deaflympics 
2019! Ellers er målet mitt å kunne 
inspirere andre døve til å starte med 
alpint og alltid følge sine drømmer. 

PS. Vil du vite mer om Kjell Inge, 
se Døves Tidsskrift nr. 8/2016!

Kjell Inge Eidsaunet (18) fra Strømmen tok med hele 
fire medaljer hjem fra VM i alpin for døve i
Innerkrems, Østerrike.

Til daglig trener han med sitt 
lokale lag, NeRo Alpin – Nedre 
Romerike Alpinklubb. Han kon-
kurrerer i stevner både med høren-
de og i døveidretten. Og i årets VM 
gjorde han det godt i juniorklassen:

Foto: Ketil Eidsaunet
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Det var hennes første EM, og hun 
gjorde en respektabel debut med 
361 poeng. I juniorklassen for 
kvinner skytes det 40 skudd på 10 
meters avstand, og det er mulig å 
få opptil 400 poeng. 

Ann Helens personlige rekorder er 
imidlertid 391 poeng sittende og 
374 poeng stående. I fjor ble hun 
både kretsmester og distriktsmes-
ter. Det lover godt for framtiden.

Vi treffer henne på skytebanen i 
kjelleren på Momarken travbane 
hvor hun trener 3 til 5 dager i 
uken.

-Når jeg trener er det ikke bare 
skyting med skudd. Det krever 
også mental trening og kondisjon. 
Så skyter jeg på stevner i helgene.

Ann Helen er hørselshemmet, og 
det påvirker balansen noe. Der-
for trener hun også ridning for å 
styrke balansen. Det er viktig for 
å kunne stå stille under skyting. 
Favoritthesten hennes heter Hasse, 
og bor hos hennes besteforeldre.

-Som barn har jeg prøvd turn, 
fotball, riding og mange andre 
forskjellige idretter. Men det var 
vanskelig å få med meg det som 

ble sagt siden jeg ikke hørte. Men 
da jeg gikk i 4. klasse fikk vi en 
invitasjon til å prøve pistolskyting. 
Det var første gang jeg prøvde å 
skyte, og jeg likte det. Det har blitt 
mye trening, men det er moro å 
føle mestring i en idrett.

Selv om Ann Helen er hørsels-
hemmet og har gått på Skådalen 
døveskole som deltidselev og 
bruker tegnspråktolk på skolen, 
hører hun litt for godt til å få delta 
i Deaflympics. Derfor konkurrerer 
hun foreløpig bare sammen med 
hørende.

Den 8–11. mars 2017 var det EM i luftvåpen i Maribor, Slovenia. Med på den 
norske troppen var Ann Helen Aune (16) fra Mysen Pistollag.

FINN ARILD THORDARSON 
finn.arild@supervisuell.no

INA DESIRÈE RØINE 
inadesiree@gmail.com

KJELL INGE EIDSAUNET

kjell.inge@supervisuell.no

Med målet
i sikte
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Men det kan endre seg, ifølge Ann 
Helens mor, Veronika Aune:

-Legen hennes har sagt at hun 
kommer til å bli helt døv en dag. 
Så det kan hende hun får være 
med i Deaflympics etterhvert, men 
det spørs om det også påvirker 
balansen. Det er en ulempe om 
balansen svekkes, da blir det
vanskeligere å treffe.

Samtalen kommer inn på utfor-
dringene som familien har møtt 
utenfor idrettsarenaen. De bor på 
Mysen, og her er det vanskelig å 
få tegnspråktolk. I fjor klarte Ann 
Helen ikke å få tak i en tolk til sin 
egen konfirmasjon. Men heldigvis 
fikk de en tegnspråklig døveprest 
fra Døvekirken.

-For første gang fikk jeg med meg 
alt som ble sagt i kirken. Det var 
veldig fint, smiler Ann Helen.

Da Ann Helen skulle begynne på 
ungdomsskolen, mente skolen at 
hun hørte for godt til å få tolk. 
Heldigvis fikk de støtte fra PPT, og 
det ordnet seg til slutt.

Egentlig ville Ann Helen gå ung-
domsskolen på Skådalen i Oslo, 
men skolen var en av de statlige 
døveskolene som ble nedlagt.

-Jeg ble så lei meg. Skådalen var 
som et annet hjem for meg. Men 
det har gått fint på ungdoms-
skolen. De i klassen min har vært 
snille og tatt hensyn, forteller Ann 
Helen.

Til høsten skal hun begynne på 
Mysen videregående skole, men 
det er fortsatt ikke avklart hvordan 
det blir med tolk. Overgangen fra 
ungdomsskole til videregående 
skole innebærer at det blir fylket 
som har ansvaret, ikke
kommunen. 

Familien er spente på hvordan det 
skal løse seg, men har tro på at det 
skal gå bra.

Men på skytebanen trenger Ann 
Helen ikke å tenke på noe annet 
enn å treffe blink. Hun fikk plass på 
juniorlandslaget i skyting januar 
2016. Hennes første konkurranse 
for Norge var i Finland i april 
samme år.

I juni 2016 fikk hun også et 
talentstipend på 15.000 kroner fra 
Eidsberg Sparebank. 

- Dette er nesten like stort som 
å komme på landslaget, sa Ann 
Helen under utdelingen, ifølge 
skyting.no.

Og hun har store ambisjoner:

-Målet mitt er å bli norgesmester, 
og å vinne EM og VM. 
Bli best i verden!
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