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Snart fyller Norges Døveforbund 100 år. Det er både 
en anledning til å feire og en anledning til ettertanke. 
I døvesamfunnet har vi vært ganske flinke til å finne 
anledninger til å feire. Foreningene har jubileer, 
sportsklubbene har jubileer og vi markerer runde tall 
også for arrangementer - som de 50. Døves Kultur-
dager i fjor. Vi tar gjerne de anledningene som byr 
seg til å skape våre egne tegnspråklige sosiale arenaer, 
siden det er langt mellom disse arenaene i samfunnet 
ellers.

Men som leserne av Døves Tidsskrift sikkert har lagt 
merke til, hadde forrige blad ingen personalia-side. 
Når døve selv er personlige jubilanter - fyller 50, 75 
eller 100 år - har det pleid å stå på personalia-siden i 
Døves Tidsskrift. I døvesamfunnet har gjerne mange 
vokst opp som elever på samme skole, for deretter å 
flytte til ulike kanter av landet. Mange har satt pris 
på å kunne følge sine gamle klassekamerater gjennom 
personalia-sidene. Ikke minst når noen faller fra.

I forrige nummer hadde vi ingen personalia-side fordi 
det var uklart om det var tillatt etter de nye person-
vern-reglene. Vi har nå fått en avklaring, men dess-
verre ikke til vår fordel. Det er ingen personalia-side i 
dette nummeret heller, og årsaken er EUs forordning 
for personalvern, The General Data Protection Regu-
lation (GDPR), som er blitt norsk lov nå i 2018.

Vi har med andre ord fått nye regler for personvern 
i Norge. Og som en følge av dette, er det blitt svært 
strengt hvorvidt man kan avsløre sensitive opplys-
ninger om andre. Informasjon som kan avsløre for 
eksempel helseforhold, kommer under reguleringen 
her. Hvilken religion du har, medlemskap i fagfore-
ninger, etnisitet… alt dette regnes nå som sensitiv 
informasjon.

Norges Døveforbund har vært i kontakt med Data-
tilsynet, men det ser dessverre ut til at det å være døv 
regnes som en sensitiv opplysning fordi det visstnok 
sier noe om helseforhold.

Helseforhold? For mange i døvesamfunnet er det et 
overraskende ord å assosiere med det å være døv. For 
oss har det å være døv ingenting med helse å gjøre. Vi 
kan være friske eller bli syke, akkurat som hørende. Å 
være døv betyr for oss først og fremst at vi kommu-
niserer på norsk tegnspråk. Om døve har et helse-
problem, er det snarere heller på grunn av at hørsel 
er så utbredt i samfunnet at det skaper problemer for 
oss, enn døvheten i seg selv. Hadde alle i hele verden 
vært døve, hadde døvhet ikke vært et tema og ikke et 
problem. Vi hadde ikke engang kalt oss døve, like lite 
som hørende kaller seg selv hørende. De fleste hø-
rende vet jo ikke engang at de tilhører en egen gruppe 
kalt hørende, hvor de fleste er tegnspråkhemmede og 
vet lite om døve.

Men det er lov å skrive at noen feirer år eller gifter 
seg - så lenge man selv gir beskjed til Døves Tids-
skrift! Det som ikke er lov, er å hente informasjon fra 
medlemsregisteret og bruke den til å lage en perso-
nalia-side. Så dersom vi skal ha en personalia-side, er 
vi avhengig av at dere som lesere selv sier fra når dere 
ønsker omtale!

Likevel - verden går framover. Også idag vokser døve 
barn opp med foreldre som forstår hvor viktig tegn-
språk er, som forstår at det å være døv ikke er noen 
sykdom som skal kureres på Rikshospitalet. Dette kan 
du lese mer om i artikkelen om Brita og Nora fra side 6.

God jubileumsfeiring!

Å være døv er ingen sykdom!

Finn Arild Thordarson
Redaktør
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Utvidet og endret program i 
Oslo 16. - 19. mai

I forrige utgave av Døves Tidsskrift 
ble det annonsert program kun for 
selve jubileumsdagen 18. mai. 
I ettertid har NDF fått mulighet 
til å utvide programmet, med ar-
rangementer fra 16. til 19. mai.

Programmet for 18. mai i forrige 
DT er derfor blitt endret, blant 
annet er arrangementet på Teater 
Manu flyttet fra 18. til 16. mai.

Programmet er under stadig ut-
vikling, så vi anbefaler alle å følge 
med på deafnet.no og Facebook 
for å se de siste oppdateringene!

Foreløpig oppdatert program

16.mai:
Teater Manu feirer jubileet til 
Norges Døveforbund med temaet 
"48 timer før 100!"

Kl 17.00: Dørene åpnes
 
Kl 18.00: Åpning ved  
Mira Zuckermann  
 
Standup/fortellinger ved  
Paal Richard Peterson 

Presentasjon av  Norges Døve-
forbunds nye logo 

Premierevisning av jubileumsfilm 
som tar for seg noen av Norges 

Døveforbunds høydepunkter 
gjennom historien

Dørene stenges kl. 21.00

17.mai:
Kl 11-16: Oslo Døveforening 
feirer 17. mai på Åpen Scene, 
Badstugata 2, Oslo. (Ved Torg-
gata Bad, 4. etasje). Pris 50 kroner 
for medlemmer av NDF, og 100 
kroner for ikke-medlemmer.
Betales i døren, påmelding kun 
for å gi ODF oversikt over hvor 
mange som kommer!

18. mai:
Kl 13.00-14.30: Høytidelig mar-
kering på Rådhuset i Oslo med 
gratis tapas. (Mer detaljert pro-
gram vil bli lagt ut på nett.)

Kl 15.00-17.30: Åpent hus hos 
Norges Døveforbunds kontor, 
Grensen 9, Oslo. 
Vi har en avtale med en pub rett 
ved siden av hvor vi får vennepris 
på kaffe og diverse. Lansering av 
Norges Døveforbunds Jubileums-
bok, med signering av forfatteren
Her er det ingen påmelding - det 
er bare å møte opp!

Kl 18.00: Middag på Grand Café 
(600 kroner for 3-retter, pris med 
forbehold).

19. mai:
Oslo Døveforening arrangerer 
jubileumstur til Skaug Feriehjem. 

Det er gratis å melde seg på, men 
mat og transport betales selv. 

 
Overnatting
Vi oppfordrer våre medlemmer til 
å finne et hotell som ligger i nær-
heten til Grensen/Stortinget.

Det kan være stor pågang på 
hotellrom på grunn av 17.mai-
feiring, og vi anbefaler alle som 
ønsker å være med å booke hotell-
rom snarest. 

Rabattkoder
Siden Norges Døveforbund er 
medlem av FFO (Funksjonshem-
medes fellesorganisasjon) har vi 
avtalekoder som kan brukes ved 
overnatting. Oppgi følgende koder 
ved bestilling:

Nordic Choice Hotels
Avtalekode  CH14660 

Scandic Hotels
Avtalekode  D000004481 

Thon Hotels
Avtalekode  FFO 

Melde deg på? Spørsmål? 
Send epost til 
jubileum@doveforbundet.no
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4. mai: Telemark
Kl 11.00 - Jubileumsmarkering i 
døveforeningen. Blomster legges 
ned på gravene til Thor Gisholt og 
Olav Haug

5. mai: Vestfold
Kl 11.30 - 11.45 - Blomster legges 
ned på Johannes Berges grav på 
Bilet kirkegård i Holmestrand 
Kl 13.00 - 15.00 - Jubileumsmar-
kering i foreningens lokaler

6. mai: Kristiansand 
Jubileumsmarkering

9. mai: Ålesund
Kl 18.00 - Jubileumsmarkering i 
døveforeningen

12. mai: Drammen
Kl 12.00 - Jubileumsmarkering i 
døveforeningen

15. mai: Innlandet
Kl 16.00-20.00 - Jubileumsmarke-
ring på Mjøsgløtt

17. mai: Bergen
kl 10.00-15.00 Kombinert feiring 
av 17. mai og 100-års jubileet på 
Bergen Døvesenter. Blomster leg-
ges ned på gravene til Eilif Ohna 
og Nils Gjerstad.

Sjekk med din lokale døvefore-
ning for oppdatert og mer detal-
jert program for dagen!

Regionale samlinger
 
Det vil også bli avholdt regionale 
samlinger på følgende steder:

• Nord- og Sør-Trøndelag
• Oslo og Akershus
• Stavanger og Haugesund
• Aust-Agder og Vest-Agder
• Møre og Romsdal

Jubileumsstafett

Som en del av jubileumsmarke-
ringen vil et stafettlag fra Norges 
Døveforbund besøke døveforenin-
gene for å markere jubileet.

NDF har utarbeidet et standard-
program, men det blir lokale 
tilpasninger til hver forening, blant 
annet med innslag av lokal døve-
historie.

Standardprogram: 

• Åpning 
• Foredrag "Fortid, nåtid og fram-

tid" av Petter Noddeland, NDF
• Quiz om NDF
• Historieutvekslinger hvor publi-

kum kan fortelle egne historier.

Varighet beregnes til ca 1,5-2 
timer.

Rute for jubileumsstafett med 
foreløpig program:

26. april: Trondheim
Kl 19.00 - Jubileumsmarkering i 
døveforeningen. Blomster legges 
ned på graven til Helmer Moe

28. april: Oslo
Kl 13.00 - 16.00 - Jubileumsmar-
kering i døveforeningen. Blomster 
legges ned på gravene til  Ragnar 
Ziener og Wilhelm Schrøder 

30. april: Ål i Hallingdal 
Kl 11.30 - Stor felleslunsj 
Kl 12.00 - 15.00 - Jubileumsmar-
kering

3. mai: Stavanger
Kl 18.00 Jubileumsmarkering på 
døvesenteret med salg av mat og 
underholdning

Sosiale medier
Det vil bli laget innslag fra byene 
og stedene som besøkes som legges 
ut på sosiale medier.

Til sammen blir det besøk på 11 
ulike steder, i samarbeid med til 
sammen 17 døveforeninger.

Andre jubileums- 
markeringer

Jubileumsbok: 
Helge Herland, har skrevet en 
lettlest jubileumsbok. Boken er på 
560 sider og forteller om forbun-
dets historie fra begynnelsen til 
i dag.  
 
Boken har en offisiell lanserings-
dato 18.mai, men skal selges på 
jubileums-stafetten som skjer i 
forkant.

Ny logo Norges Døveforbund
En arbeidsgruppe bestående av 
Teater Manu, Munch Design, 
Supervisuell, NDFU og Døves 
Media har utarbeidet en ny logo 
for Norges Døveforbund. Den blir  
presentert på Teater Manu den 16. 
mai og ved Rådhuset 18. mai.

Jubileumsfilm:
Døves Media har produsert en 
dokumentar som med premiere på 
Teater Manu den 16. mai.

Fagdag 24.september 2018:
Vi har en egen markering i for-
bindelse med FNs nasjonaldag for 
tegnspråk 23.september. Fag- 
dagens tema blir «Universell
utforming + tegnspråk = sant». 
Mer informasjon kommer!
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Alt hva mødrene har kjempet
Nora Sletteng (38) er døv og har levd i et tegnspråklig miljø hele livet. Brita 
Fladvad Nielsen (38) hadde aldri kjent en døv person før hun plutselig ble mor 
til en.  Nå er begge engasjerte i kampen for tegnspråk i Trondheim. 

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no
 I AnjA h. Tolsrød

 � anja@supervisuell.no
som er en av de svært få tegn-
språklige barnehagene i Norge. 
De mange historiene barnehagens 
foreldre har fortalt gjennom tidene 
levner ingen tvil om at denne 
barnehagen har vært svært viktig 
for dem. 

Et eksempel er familien fra Nord-
Norge som flyttet 90 mil sørover 
ene og alene for å få et godt tegn-
språklig tilbud til sitt døve barn. 

De beskriver den store språklige 
oppblomstringen barnet fikk da de

Plutselig en morgen våkner Brita 
og tenker:

Jeg er tegnspråkaktivist.

Tre år tidligere visste hun ikke 
engang hva tegnspråk var. Under 
en reise til Etiopia noen år tidligere 
hadde hun møtt hun en lokal-
guide som var døv.  Til tross for 
at han ikke hørte eller pratet selv, 
fungerte omvisningen utmerket. 

Han brukte ikke tegnspråk, men 
var den første døve personen Brita 
hadde truffet i sitt liv. 

Den andre skulle bli hennes egen 
datter.

Barnehagesaken
A.C. Møller skole i Trondheim var 
den siste statlige døveskolen Stat-
ped la ned, men fortsatt hadde de 
ansvar for å drive Møller barnehage 

Foto: Therese Alice Sanne 
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endelig kom til et ordentlig tegn-
språkmiljø. Som så mange andre 
før dem.

Men gleden ble kortvarig. Novem-
ber 2017 ga Statped foreldrene 
beskjed om at barnehagen skulle 
legges ned våren 2018. De ansatte 
skulle sies opp. Kommunen var 
ikke interessert i å overta barneha-
gen. Barna skulle spres til barneha-
ger i nærmiljøet.

Forut for dette hadde ikke for-
eldrene fått noen signaler om at 
Statped planla å kvitte seg med 
barnehagen. Beskjeden kom som 
kastet på dem.

Det ble oppstandelse, bråk og 
medieoppmerksomhet.

Så kom en “korrigering”. Kom-
munen ville overta ansvaret likevel, 
og barna skulle ikke splittes. Nok 
til at den ordinære pressen tenkte 
at nå var alt i orden. Saken mistet 
nyhetens interesse.
Men foreldrene gir ikke opp. 
Engasjementet i Trondheim er 

fortsatt stort. Døveforeningen og 
det lokale KODA-utvalget har 
engasjert seg. I desember 2017 ble 
det arrangert fakkeltog, og etter 
dette ble avviklingen av Møl-
ler barnehage utsatt til 1. januar 
2019. Foreldrene har fått litt mer 
tid på seg i kampen. Fremdeles er 
det mye som er uavklart.

To av foreldrene som har engasjert 
seg sterkt i kampen for å oppret-
teholde et godt tegnspråklig miljø 
for sine barn er Brita Fladvad Niel-
sen (38) og Nora Sletteng (38).

Tegnspråkaktivisten
Brita vokste opp på Sotra utenfor 
Bergen. Hun studerte til sivilin-
geniør ved NTNU i Trondheim. 
Etter studiene tok hun doktorgrad 
i Uganda. Der møtte hun ameri-
kanske Ian Percy som jobbet som 
høykommissær for flyktninger 
og underviste i engelsk. De fant 
tonen, og i 2011 etablerte Brita 
og Ian seg i Malvik rett utenfor 
Trondheim. Livet som småbarns-
familie begynte. Selma og Miriam 
ble født. 

Familien var flerspråklig, siden 
Ian var amerikansk gikk det i både 
norsk og engelsk hjemme. Brita 
ble kjent med to tegnspråktolker i 
barselsgruppa. På dette tidspunktet 
hadde Brita fortsatt ingen anelse 
om hvor viktig tegnspråk skulle 
komme til å bli i hennes liv.

En historie som gjerne går igjen 
blant foreldre til døve barn er: 
“Den første døve personen jeg 
møtte i mitt liv, var mitt eget 
barn.” Det var ikke langt unna å 
være tilfelle for Brita.

1 2015 ble yngstedattera Aurora 
født. 

Et halvt år senere fikk Brita og Ian 
en følelse av at noe ikke stemte. 
Aurora hadde sluttet å bable. De 
mistenkte at hun var døv, men ble 
ikke trodd av helsevesenet. Brita 
og Ian klarte ikke å slå seg til ro 
med det, og prøvde å finne ut mest 
mulig på egenhånd. 

De eneste de kjente som de regnet 
med visste noe om døvhet, var de 

- Jeg kaller Nora min mentor inn i døves kultur, sier Brita. Fra venstre Brita Flatvad Nielsen og Nora Sletteng. Foto: Privat
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to tegnspråktolkene fra barselgrup-
pa. Det ble også en del googling 
og spørsmål i ulike grupper på 
Facebook.

Ved hjelp av tips fra tegnspråktol-
kene klarte Brita og Ian å finne et 
nettverk med andre tegnspråklige 
som bodde i deres nærmiljø. Brita 
skrev på bloggen sin at de følte seg 
heldige da de fant ut at de tilfel-
digvis bodde i “tegnspråkbyen” 
Trondheim, som hadde et levende 
tegnspråkmiljø og mange tegn-
språklige ressurser. Familien gjorde 
sitt beste for å lære tegnspråk ved 
hjelp av videoer og andre ressurser 
de kunne finne på nettet.

Først da Aurora var 14 måneder 
gammel, slo legene fast at hun var 
helt døv. For Brita var det en let-
telse å få den diagnosen.

 - På sykehuset mente de at hun 
kanskje hadde en hjerneskade, 
og kanskje kom til å trenge mye 

hjelp og pleie resten av livet. Det 
å få bekreftet at hun “bare” var 
døv fikk meg til å senke skuldrene. 
Vi hadde jo allerede møtt voksne 
døve og vi visste at det gikk an å 
kommunisere med tegnspråk.

Foreldrene fikk da tilbud om å la 
Aurora operere inn et cochlea im-
plantat (CI) - et avansert høreap-
parat. De takket ja, men fortsatte 
med tegnspråk - til tross for at 
både Rikshospitalet og legene i 
Trondheim rådet foreldrene til å 
ikke bruke det. I strid med legenes 
råd, begynte de på “Se mitt språk”, 
et 40 ukers program for tegnspråk-
opplæring.

 - Vi valgte å gå for tegnspråk selv 
om Aurora skulle få CI. Legene 
prøvde å få oss fra å satse på tegn-
språk. De viste fram “suksesshisto-
rier” med døve som hadde fått CI 
og klarte seg uten tegnspråk. Det 
ble også sagt at det var veldig mye 
jobb å lære seg tegnspråk. Hel-

digvis var holdningene bedre hos 
Statped i Trondheim. De støttet 
oss og ga oss gode råd.

Brita synes det er vanskelig å forstå 
“vente og se”-holdningen, spesielt 
fordi det lett kan gå lang tid før 
barnet blir operert. Man ikke kan 
vite på forhånd om en CI-opera-
sjon vil gi god hørsel,  for resul-
tatet av operasjonen varierer fra 
person til person. Små barn kan da 
bli gående helt uten språk i store 
deler av deres første leveår.

 - På Rikshospitalet fikk vi høre 
at tegnspråk hemmet talespråk-
utviklingen. Noe av det som ble 
sagt av legene, både i Trondheim 
og på Rikshospitalet, var rett og 
slett sjokkerende. For eksempel sa 
en lege at noen døve foreldre ikke 
vil la sine barn få CI, fordi de ikke 
ønsket at barna skulle ha bedre 
muligheter enn dem selv. Det er 
vanskelig å forstå hvordan de kan 
si slike ting til oss.

-Vi håper vi kan gjøre de tre jentene våre til et sterkt og lykkelig trekløver, sier Brita. 
Fra venstre Aurora (2,5), pappa Ian, Miriam (9) og Selma (5). 

Foto: Privat
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Familien valgte å la Aurora få 
begge deler - både tegnspråk og 
mest mulig hørsel ved hjelp av 
CI. Brita var fullstendig klar over 
at Aurora ikke ville være hørende 
med en gang man “slo på lyden” 
etter operasjonen, og at det ville 
kreve opptrening. Men implanta-
tet ga ikke så gode resultater som 
man kunne håpe på. Aurora hører 
noe, men det er uklart hvor godt 
hun egentlig hører. 

 -  Lydutviklingen gikk ikke så 
raskt som vi håpet. Derfor beslut-
tet vi å søke Aurora inn på halv 
plass på Møller barnehage. Vår 
rådgiver på Statped var også like 
sikker som oss på at dette var noe 
Aurora trengte for å få god språk-
utvikling og læringsmulighet. På 
Møller kan hun snakke med alle, 
både barn og voksne. I nærbarne-
hagen var hun derimot avhengig 
av en medhjelper i alle situasjoner.

Brita ser forskjellen mellom å få 
noe tegnspråk i en hørende bar-
nehage og det å faktisk være i et 
tegnspråklig miljø. Selv om nær-
barnehagen stilte opp og gjorde 
sitt beste, var Aurora den eneste 
hørselshemmede i barnehagen. I 
Møller så de en endring.

 - Det er helt ubeskrivelig. Før 
Aurora kunne tegnspråk, var hun 
lukket og forsiktig. Med tegn-
språk åpnet hun opp. Det var som 
om det var først da vi fikk treffe 
Aurora på ordentlig. Det gjør noe 
med den sosiale utviklingen at hun 
er trygg på at alle forstår henne. 
Når det prates rundt henne og hun 
kan forstå det, viser hun masse 
interesse.

Men det er ikke ‘bare’ tegnspråk 
Møller er gode på, ifølge Brita. 

 - De kan også mye om lytteøving 

og bredden av det behovet som 
Aurora har. Det har de i Møl-
ler som en følge av lang erfaring. 
Ikke-spesialister har ikke forutset-
ning for å kunne dette.  
 
Brita Fladvad Nielsen er blitt en av 
frontfigurene i kampen for å redde 
Møller barnehage i Trondheim. På 
bloggen aurorasittsprak.wordpress.
com skriver hun både om det å 
ha en døv datter og kampen for 
å redde Møller barnehage. Hun 
er ikke redd for å si rett ut at hun 
opplever at prosessen rundt det 
hele har vært dårlig og preget av 
uærlighet. 

 - Hele prosessen har vært luk-
ket og lite tillitsvekkende. Det 
ble plutselig informert om at de 
ansatte måtte finne seg nye jobber, 
og at barna skulle ut i sine nærbar-
nehager.  Da vi foreldre protesterte 
og aksjonerte, fikk vi beskjed om 
at vi hadde “misforstått”. 

Likevel opplevde de å få motstri-
dende svar.

 - Det ble opplyst i formannskaps-
møtet til ordfører at hovedformålet 
med å legge ned barnehagen var 
å spare penger på antall årsverk. 
Det kom frem at det hverken var 
bestemt hvor barna skulle flyttes, 
eller hvordan et godt tilbud skulle 
utvikles. I tillegg uttalte kom-
munaldirektøren at ‘hørselshem-
mede barn er akkurat som andre 
funksjonshemmede’ og at de ikke 
trenger noe mer enn andre. Vi har 
ikke hørt ett ord om tegnspråk 
og hva denne gruppen trenger i 
møtene med kommunaldirektør 
og Statped.

Mangelen på kunnskap om tegn-
språk i kommunene bekymrer 
Brita, og hun er sjokkert over hvor 
lite kunnskap og forståelse det 

er rundt døve og tegnspråk i det 
offentlige. Hun legger ikke skjul 
på at hun opplever det som veldig 
vanskelig og til tider blir helt 
utslitt.

 - Vi opplever at kommunen ikke 
har noen som helst kunnskap om 
tegnspråk, og blander det sammen 
med spesialpedagogikk. De er 
gode på spesialpedagogikk, men 
kan ikke noe om språk. Vi har fått 
uttalelser som “jammen, ikke glem 
verdien av kroppsspråk” og påstan-
der om at én time med tegnspråk 
om dagen får være godt nok. 
Uansett hva vi gjør, vil ikke kom-
munen gå med på at tegnspråk er 
noe som trengs hele dagen.

Til tross for bekymringene, er 
Brita glad for at barna ikke skal 
splittes. Men de opplever å ikke 
få forståelse for at man trenger en 
kompetanse som kommunen selv 
ikke har. Hun er tydelig på at hun 
ønsker at staten skal garantere for 
kompetansesentrene og styringen 
av disse. 

Hun sier “staten” og ikke Stat-
ped. For Brita ser det ikke ut som 
Statped har som mål å gi et best 
mulig tilbud til barna, men å gjøre 
seg selv overflødige som tjeneste-
leverandører. Brita understreker at 
dette bare gjelder bare ledelsen på 
toppen av Statped. Det er noe an-
net med de som jobber “på gulvet” 
i Statped og treffer barna i hverda-
gen. De bryr seg.

 - Jeg tror det er tre faktorer som er 
farlige: Statlig ansvarsfraskrivelse 
som fører til sentralisering, ideolo-
gi foran empati og teknologiopti-
misme. Disse tre faktorene opptrer 
ofte i kombinasjon.  
 For det første; den statlige an-
svarsfraskrivelsen er stor. På én side 
snakker man varmt om å styrke 
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tegnspråket, men på den andre 
siden forlanges det at døve skal til-
passe seg i nærskolen. Det fører til 
at stadig flere føler seg tvunget til 
å flytte til Oslo for å sikre at barna 
får den kompetansen som trengs. 
Folk flest liker tanken på at barn 
med andre behov kan gå i vanlig 
skole.  
 Så til det andre; ideologien om at 
alle skal være like. Dette reduserer 
empatien og evne til å lytte til de 
tegnspråklige når de forteller om 
sitt behov for å ha tegnspråkmil-
jøer.  
 Den tredje faktoren, teknologio-
ptimismen, er et tveegget sverd. 
I utgangspunktet er både CI og 
digitale læringsverktøy fantastiske 
hjelpemidler. Men blir dette brukt 
som alibi for å la barn skal sitte 
alene på en pult eller hjemme med 
e-læring … Da fratar man barna 
det som er aller viktigst for å bli et 
fungerende menneske: Venner og 
tilhørighet. 

Og derfor er Brita blitt tegnsprå-
kaktivist.

Historien som gjentar seg
Å være tegnspråkaktivist er ikke 
noe nytt. En som også hadde 
foreldre som kjempet for seg som 
liten, er Nora Sletteng. Først som 
voksen forstod hun hvilken betyd-
ning denne kampen har hatt for 
resten av livet hennes. Og hvor 
viktig den er for døve barn i dag.

Nora er i dag en av flere personer 
som kjemper for Møller Barne-
hage. Som spesialpedagog og døv 
mor til hørende barn, har hun len-
ge engasjert seg for å få tegnsprå-
kopplæring til KODA-barn. Da 
barnehagelovens 19h kom, trodde 
man at nå skulle også KODA-barn 
få tegnspråkopplæring i barneha-
gen. Så enkelt var det ikke.

 - Vi fikk et vedtak på at barna 
våre skulle få tegnspråkopplæring, 
og da jublet vi. Jeg og min mann 
skrev til og med et innlegg i avisen 
hvor vi roste kommunen.

Men gleden ble kortvarig. En ting 
er å få et vedtak. Hvordan det 
gjennomføres er en annen sak.

 - Kommunen mente det var nok å 
sende to ansatte på innføringskurs 
i regi av Statped Midt. Kurset er 
et treukers kurs som strekker seg 
over ett år. Det er sjokkerende at 
kurset i det hele tatt vurderes som 
tilstrekkelig for å gi opplæring i 
språk. Hvem har tre ukers kurs i et 
språk? Og i tillegg gir opplæring i 
det?

Løsningen for Nora ble å la barna 
begynne i Møller barnehage i 
stedet.

 - I ettertid lurte jeg på hvorfor jeg 
ikke valgte Møller barnehage med 
en gang. Jeg så allerede etter et par 
dager at barna brukte mer tegn-
språk. 

Hun ble bevisst på forskjellen mel-
lom å ha et ekte språkmiljø og å få 
språkopplæring. 

 - Selvfølgelig er barnehagelovens 
19h et skritt i riktig retning, og en 
løsning om man ikke har tilgang 
til et ekte tegnspråkmiljø. Som 
pedagog vet jeg hvor viktig det er 
med et språkmiljø. Likevel ble jeg 
fanget inn i tanken om at mine 
barn må være i nærmiljøet for å få 
venner. Men de er faktisk en del 
av to verdener, og bør få tilgang til 
begge fullt ut.

Hun innså at språkutviklingen var 
avhengig av gode språkmodeller 
utenfor hjemmet.

 - Det får de ikke om de er de enes-
te tegnspråklige i en vanlig barne-
hage, selv om de får noe opplæring 
i tegnspråk. Det er skremmende at 
mange døve barn får samme tilbud 
som mine hørende døtre fikk i vår 
lokale barnehage - at man risike-
rer at tegnspråkopplæringen gis 
av personale med tre ukers kurs i 
tegnspråk.

Nora tilhører den generasjo-
nen døve som har vokst opp i 
et tegnspråkmiljø «hele veien» 
- barnehage for døve, døveskole, 
videregående skole for døve. Også 
lærerutdanningen var i et tegn-
språklig miljø. Nora var nemlig 
så heldig at hun skulle ta høyere 
utdanning i løpet av de få årene 
det fantes en egen allmennlærerut-
danning for døve ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag.

Hun har aldri opplevd å være 
«integrert» - med unntak av ett år 
på allmenn påbygging på Sandaker 
VGS. Selv om det kunne kalles in-
tegrering, var det ingen opplevelse 
av å være inkludert.

 - Det var en ganske ny erfaring, 
men siden det var døve elever i 
skoleområdet hadde jeg noen å 
gå til i friminuttene. Jeg hadde et 
nettverk av venner som jeg kunne 
snakke med. I klassen var jeg 
utenfor, og hadde mange dårlige 
erfaringer. Blant annet hvordan de 
undervurderte min intelligens ved å 
komme med tullete kommentarer.

Heldigvis var ikke Nora redd for å 
si fra. 
 
 - I ettertid kan jeg se at det var 

takket være min bagasje med 
kunnskap og språk at jeg hadde 
motet til det. Ikke minst viljen til å 
fullføre slik at jeg kunne ta høyere 
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utdanning. Da jeg tok mastergrad 
på NTNU, var jeg mer rustet til å 
klare utdanningen. Det var tungt 
til tider, men det hjalp å ha godt 
med familie og venner rundt som 
heier deg frem.
 
I dag jobber Nora som universi-
tetslektor ved NTNU, institutt for 
språk og litteratur, seksjon tegn-
språk og tolking. Og er skikkelig 
engasjert i kampen for barneha-
gen. Selv om hun selv er «på trygg 
grunn» og har hørende barn som 
neppe faller utenfor samfunnet 
uten Møller barnehage.

 - Det er først nå som voksen jeg 
har innsett hvor utrolig heldig 
jeg har vært. Det at mine foreldre 
tok et valg som har bare gitt meg 
muligheter har vært viktig. De så 
tidlig at jeg måtte ha tegnspråk, 
og de var nok mer bekymret for 
hvordan mitt liv ville vært om jeg 
ikke hadde et sosialt nettverk.
 
Hun mener det hjalp at foreldrene 
kjente til døve, og ikke minst det 

at moren var pedagog. 

 - Hun visste at språk var alfa og 
omega for kognitiv utvikling.

Nora husker godt at foreldrene 
kjørte henne overalt der det var 
tegnspråklige arenaer og til venner 
som bodde et stykke unna.

 -  De satte alle kluter til for at jeg 
skulle få det beste av det beste. Jeg 
ser i dag at jeg er så heldig som 
hadde foreldre som våget og tok et 
valg som var til det beste for meg.  
De hadde nok sine kvaler, men det 
var også en annen tid. Det var flere 
tilbud og gode språkmiljøer å velge 
mellom. Dessverre er det færre 
gode tegnspråklige miljøer i dag, 
og det skremmer meg. Hvorfor 
kan ikke tegnspråklige barn være 
sammen istedenfor å sitte på hver 
sin tue? Hva godt kommer ut av 
det? 

Nora er en av de få døve som har 
vært inkludert i et tegnspråkmiljø 
stort sett hele livet. Det er også 

først nå hun innser hvor lite hø-
rende forstår hva det betyr å være 
inkludert. 

 - Jeg blir skremt over hvor uvi-
tende enkelte hørende egentlig 
er. Holdningene og tankene de 
har om døve og tegnspråk er ofte 
vanskelige å fange opp. Helt til  
det skjer noe som bringer det til 
overflaten. Det ser ut å være en 
oppfatning at tegnspråk ikke er et 
språk, men et “hjelpemiddel” for 
de “stakkars” døve. 

Hun synes det er trist at vi ikke 
har kommet lengre i 2018. Og pe-
ker på viktigheten av gode språk-
modeller. 

 - Minoritetsspråket må bli hoved-
språket, det vil skape god språklig 
utvikling. Et godt fundament i et 
språk man forstår og kan bruke, 
som tegnspråk, vil også komme 
det norske språket til gode. Saken 
om Møller barnehage er bare en 
liten del av et større problem i 
Norge. Nedbyggingen av tegn-

Noras familie. Fra venstre Emma (4), Tora (2) og pappa Herman. Foto: Privat
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språklige felt er bekymringsverdig.

Og kampen fortsetter
For Brita har Nora vært en viktig 
mentor underveis i kampen.

 - Nora betyr enormt mye. Hennes 
fortelling er veldig viktig for meg. 
Man lærer at foreldre, søsken og 
familiers valg får stor betydning og 
at språket er sentralt for hvem man 
får mulighet til å være i livet. 

En annen person som har betydd 

mye for Brita er Annbjørg Horgar.
I likhet med Nora er Annbjørg 
døv og har barn som går på Møller 
barnehage. 

 - Så snart vi fikk vite at barneha-
gen skulle legges ned, engasjerte 
Annbjørg seg sterkt, sier Brita.

Hun sier det er fint å bli kjent med 
andre folk som er like sta og som  
forstår like godt hvor mye kampen 
for at tegnspråklige barn skal ha et 
fellesskap betyr. 

 - Som forstår at hvis vi ikke står på 
skikkelig i disse prinsipielle sakene, 
vil barna understimuleres og tape 
på dette i mange år fremover, 
avslutter Brita.

Både Brita og Nora blogger jevnlig 
om barnehagesaken og generelt 
om tegnspråkrelaterte temaer.

Du finner bloggene her:
aurorasittsprak.wordpress.com
oredovende.wordpress.com

- Aurora blir større og utfordringene vil bli annerledes. Vi går den veien vi føler er rett, sier Brita. Her med datteren Aurora. Foto: Therese Alice Sanne



Vedtok virksomhets- 
overdragelse
Kritikken som har vært rettet mot 
Statped og Trondheim kommune 
fra foreldrene og tegnspråklige 
organisasjoner i Trondheim har i 
stor grad dreid seg om mangel på 
brukermedvirkning  og manglende 
forståelse av hva et godt tegn-
språkmiljø innebærer. Følgende 
er utdrag fra tilsvar fra Statped og 
Trondheim kommune:

Tone Mørk 
Direktør i Statped
 
"Statped er opptatt av at alle barn 
skal ha et inkluderende og tilret-
telagt opplæringstilbud, enten de 
går i barnehage eller skole. Dette 
gjelder også hørselshemmede barn. 
[...] Endringer er ofte krevende for 
berørte parter. Jeg har stor forståel-
se for foreldres informasjonsbehov 
og deres ønske om et godt barne-
hagetilbud til sine barn. Derfor vil 
Trondheim kommune involvere 
foreldre og interesseorganisasjoner, 
slik det framgikk i en kronikk i 
Adresseavisa før påske."

Camilla Trud Nereid 
Kommunaldirektør for oppvekst 
og utdanning i Trondheim

"Dagens tilbud i Møller barne-
hage samler også hørselshemmede 
og hørende barn, og Trondheim 
kommune vil opprette et tilbud 
som ivaretar samme målgruppe. 
Dette innebærer et tilbud til barn 
med hørselsvansker selv eller 
som har familiemedlemmer med 
hørselsvansker. Det inkluderer 
også andre barn der foreldrene 
mener det er nyttig at barn lærer 
tegnspråk. Dette er en sammensatt 
barnegruppe med ulike behov. 
Trondheim kommune mener 
barnegruppens totale behov best 
kan ivaretas i et tilbud der man har 

mulighet til et skjermet tegnspråk-
lig miljø og der barna samtidig kan 
delta i sosial omgang med hørende 
barn ut fra egne forutsetninger og 
behov."

Nereid skriver også at Trondheim 
kommune ønsker å fremme norsk 
tegnspråk:

"Som driver av Norges eneste 
landsdekkende heltids skoletil-
bud for tegnspråklige, arbeider 
Trondheim kommune bevisst med 
å fremme tegnspråkets rolle i det 
norske samfunnet."

Ifølge Nereid ønsket barnehage-
myndigheten i  Trondheim kom-
mune ikke å overta ansvaret for 
videre drift av Møller barnehage, 
men etablere et nytt tegnspråklig 
tilbud. 

Siste ord har imidlertid de folke-
valgte i Trondheims bystyre.

Vedtaket
I den opprinnelige innstillingen 
som ble lagt fram for bystyret den 
12. april, skulle Trondheim kom-
mune altså opprette et nytt tegn-
språklig barnehagetilbud parallellt 
med at Statped legger ned Møller 
barnehage. Det nye tilbudet skulle 
være en integrert del av en eksiste-
rende barnehage. De ansatte ved 
dagens Møller barnehage skulle 
sies opp, uten garanti for at de ville 
få jobb i det nye tilbudet. 

Foreldre og interesseorganisasjo-
ner kjempet for å få politikerne i 
bystyret til å stemme for en annen 
løsning, og flere fra tegnspråkmil-
jøet hadde møtt opp for å følge 
med i debatten i bystyret.

Sent på kvelden den 12. april 
gikk aktivistene Nora Sletteng og 
Annbjørg Horgar ut med en di-

rektesending på Facebook med en 
rapport fra bystyremøtet: Bystyret 
vedtok virksomhetsoverdragelse av 
Møller barnehage.

- En halv seier! Skjermbilde fra Facebook-sen-
dingen til Annbjørg Horgar og Nora Sletteng.

Dette betyr at de ansatte ved 
Møller barnehage skal være med 
i prosessen videre. De blir ikke 
sagt opp. Dette var en av de store 
bekymringene til foreldrene. 

I denne saken var bystyret delt på 
midten og fulgte ikke de vanlige 
politiske sidelinjene. Uvanlig nok 
samlet Høyre, Fremskrittspartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Rødt 
seg om et alternativt forslag som 
foreldrene hadde håpet skulle bli 
vedtatt. Resultatet ble at flertallet, 
med blant annet Arbeiderpartiet 
og Venstre, gikk inn for virksom-
hetsoverdragelse. 

For foreldrene ikke kampen over. 
Møller barnehage skal fortsatt 
plasseres sammen med en større 
barnehage for hørende. 

Etter bystyremøtet skriver Brita 
Fladvad Nielsen på bloggen sin:

Vi har flere slag foran oss, de tegn-
språklige og hørselshemmede barna 
blir angrepet fra alle kanter av rap-
porter fra såkalte ‘"eksperter".   
Men nå kan de ansatte på Møller, 
de aller viktigste, få lov til å vide-
reutvikle pedagogikken på den nye 
barnehagen.
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(Nesten) 100 år med medlemsblad 
er nå tilgjengelig på nett!
Lurer du på hva som sto i Tegn og Tale nr. 3 året 1923, eller i Døves Tidsskrift nr. 
12 året 1980? Nå er det bare å gå inn på www.ndhs.no!

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no

Like før Norges Døveforbund 
feirer 100 år, har Norsk Døvehis-
torisk selskap (NDHS) lagt ut en 
komplett samling av alle medlems-
bladene fra 1918 fram til idag!

Historieselskapet ble opprettet 2. 
februar 1990 av Norges Døvefor-
bund og dets enheter, og får årlig 
støtte fra forbundet. Selskapet 
ønsket å gi noe tilbake til forbun-

Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda i "Kongerommet" på Bergen Døvesenter, hvor kong Haakon VII overnattet en gang i 1909! 

det som en takk for støtten, og ser 
samlingen av medlemsblad som en 
fødselsdagsgave til Norges Døve-
forbund på 100-års dagen!

Riktig 100 år med blad er det 
ikke helt ennå, siden første blad 
ble gitt ut 24. juni 1920. Da med 
overskriften "Prøvenummer". Fra 
og med neste blad, utgitt oktober 
1920, var navnet på bladet "Tegn 
og Tale". Først i september 1968 
endret bladet navn til "Døves 
Tidsskrift." Og dette bladet som 

du leser nå, er inne i sitt 99. år-
gang som medlemsblad for Nor-
ske Døves Landsforbund - eller 
Norges Døveforbund som det nå 
så moderne heter.

Thorbjørn Johan Sander har vært 
redaktør for bladet i over 30 år, og 
Rune  Anda har vært med på både 
trykk og layout i mange år. Jim 
Vold hører til den yngre generasjo-
nen, men har allerede etablert seg 
som en erfaren døvehistoriker med 
base i Vestfold.

Foto: Dag Bøe
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Disse tre har utgjort web-utvalget 
i Norsk Døvehistorisk Selskap 
som nå altså har gjort alle bladene 
tilgjengelig på nett.

Thorbjørn, Rune og Jim er nøye 
på å understreke at det er mange 
som skal takkes for innsatsen. Det 
er ikke web-komiteen alene som 
har gjort det enorme arbeidet med 
å scanne inn nærmere 45.000 
bladsider. I tillegg til Tegn og Tale/
Døves Tidsskrift er også særutgi-
velser som for eksempel "Døves 
Jul" er blitt scannet inn.

Tidligere leder i NDHS, Jon Mar-
tin Brauti, startet for flere år siden 
arbeidet med å papirkopiere "Tegn 
og Tale" årgang 1920-1928. Dette 
var startskuddet for digitaliserings-
arbeidet, hvor mange har bidratt.

Døvesamfunnet retter en stor takk 
til alle som har bidratt med mange 
timer med frivillig innsats i arbei-
det med å sikre god tilgang til en 
viktig del av vår historie: 
 
Jim Vold, Beryl K. Ramvik, Stein 
Erik Wroldsen, Rune Anda. 

Historielaget i Vestfold Tegnspråk-
forening: Mette Zeiffert, Cathrine 
Stensrud, Tom Zeiffert, Karin 
Syvertsen og Knut Syvertsen. 
Karl Fredrik Robertsen. 

Historieinteresserte i døveforenin-
gen i Kristiansand og Trondheim. 
Historielaget i Oslo Døveforening.

Døveforeningene i Trondheim, 
Oslo, Bergen og Vestfold har også 
bidratt, samt Nasjonalbiblioteket.

Det er en gullgruve som nå er 
tilgjengelig på nett, og vi anbefaler 
alle å ta en titt og lese gjennom 
tidligere blad! Kanskje blir man 
overrasket over hvor som gjentar 
seg gjennom tidene? Men som 
George Santayana sa: "Den som 
ikke husker historien, er dømt til å 
gjenta den!"

På www.ndhs.no finner du mye  
spennende historisk materiell!  
 
Blant annet: 

• Nye journal for døve - medlems-
blad for NDHS fra 1991 til idag
• Journal for døve fra 1890 og se-
nere medlemsblad fra Døvekirken

...og mange andre publikasjoner 
fra ulike lokale lag og foreninger!

I Vestfold kan Jim Vold boltre seg i tidligere utgaver av Døves Tidsskrift! Foto: Bente Andersen



Oslo-ungdommen vil lære tegnspråk
På Nydalen videregående skole i Oslo kommer hørende ungdommer fra hele 
Oslo for å lære norsk tegnspråk av Aggie Handberg (27). I Oslo kan man nem-
lig velge det som kalles “små språkfag” - som for eksempel japansk, mandarin 
og latin - uavhengig av hvilken videregående skole man går på i byen.

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no
 H sTiAn A. GilTvedT

 � stian@supervisuell.no
og gresk til norsk tegnspråk. Om 
noen fortsatt påstår at tegnspråk 
er til hinder for annen språkutvik-
ling, er Aggie et perfekt eksempel 
på at det ikke er tilfelle. Ikke var 
hun integrert heller - hun gikk i 
barnehagen på Skådalen og var 
deretter elev på Vetland og
Sandaker.

Hvordan er det å undervise hørende 
som ikke kan tegnspråk?

 - Det er utfordrende, men samtidig 
spennende og givende. Jeg opplever 
at elevene er oppriktig interesserte 
i å lære, og det gjør definitivt min 
jobb som lærer morsommere. I et 
fag som tegnspråk er det lite lesing 
og skriving, så vi jobber mye med 
ulike typer muntlige aktiviteter, 
med avlesning av tegnspråktekster 
på video og videoinnleveringer.  

Og norsk tegnspråk er altså en av 
disse "små språkfagene". 

 - Nydalen er den eneste videre-
gående skolen i Norge som har 
et byomfattende tilbud. Men alle 
knutepunktskolene for hørsels-
hemmede (Nordahl Grieg, Hetland, 
Tiller og Sandefjord) tilbyr tegn-
språk som fremmedspråk eller 
programfag, forteller Aggie.

I utgangspunktet hadde Aggie ikke 
planlagt å bli lærer, selv om hun 
alltid har vært interessert i språk. 
Med døv mor og døve besteforel-
dre, vokste hun opp som flerspråk-
lig. Da hun var 20 år gammel og 
tok bachelorgrad i engelsk ved 
Universitetet i Oslo, ble hun spurt 

om hun kunne ta noen vikartimer 
for å undervise i engelsk på Nyda-
len. Det ble etterhvert litt mer enn 
noen vikartimer.

 - Etter at jeg begynte å jobbe på 
Nydalen, tok jeg praktisk-pedago-
gisk utdanning og ble fast ansatt i 
2014. Nå har jeg jobbet der i syv 
år, og underviser nesten på full tid 
samtidig som jeg studerer sosial-
antropologi ved Universitetet i Oslo.

Aggie underviser ikke bare i tegn-
språk som fremmedspråk, men 
også i engelsk for hørselshemmede 
og i norsk tegnspråk for de som 
har tegnspråk som førstespråk. 
Hun har også jobbet litt med Døve-
kirken med å oversette hebraisk 
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 De aller fleste har liten eller 
ingen kjennskap til tegnspråk før 
de begynner på Nydalen. De fleste 
som velger tegnspråk velger det 
fordi de er lei av de mer tradisjonelle 
fremmedspråkene, som tysk, fransk 
og spansk, og heller ønsker å velge 
noe mer utradisjonelt. 

Siden tilbudet er for alle elever i 
Oslo, er undervisningen lagt til 
ettermiddagen fra klokken 16:30 
til 18:00. Da rekker elever fra 
andre videregående skoler å reise 
til Nydalen. Til tross for at under-
visningen foregår på kveldstid, er 
interessen stor. Det at de orker å 
ta faget på kveldstid etter en lang 
skoledag, ser Aggie på som et tegn 
på at de virkelig er motiverte.

 - Da dette ble et byomfattende 
tilbud meldte det seg på bortimot 
25 elever det første året. Vi hadde 
på forhånd satt en grense på 15 
elever per klasse fordi man nesten 
er nødt til å se enkeltelevene når 
man skal undervise i tegnspråk. 
Året etter var interessen nærmest 
doblet og vi opprettet to klasser på 
ca. 15-17 elever. Høsten 2018 ble 
det kun opprettet en klasse, med 
ca. 18-19 elever, på grunn av at vi 
ikke hadde lærere nok. 
 
Jeg opplever at interessen for faget 
definitivt er stigende. Vi er så hel-
dige at vi har elever som «reklame-
rer» for faget ved å fortelle venner, 
klassekamerater og familie om 
tegnspråk. Flere av elevene våre i 
år har valgt tegnspråk fordi de har 
hørt om det fra tidligere elever. 
 
Det er også noen elever som øn-
sker å lære tegnspråk fordi de selv 
hører dårlig, eller fordi de kjenner 
noen som er døve/hørselshemmede 
eller fordi de har sett det og det ser 
«kult ut».

Mangelen på tegnspråklærere er en 
utfordring, og Aggie oppfordrer 
alle som kunne tenke seg å under-
vise i tegnspråk på kveldstid til å 
ta kontakt med Nydalen videre-
gående skole. For å undervise i 
tegnspråk som fremmedspråk, bør 
man ha pedagogisk utdanning til-
svarende PPU og minst 60 studie-
poeng i tegnspråk. 

Men hvor gode blir egentlig elevene i 
tegnspråk etter 2-3 års undervisning? 
Blir de flytende i tegnspråk?

 - Elevene skal i løpet av to eller tre 
år lære grunnleggende tegnspråk, 
altså hvordan man kommuniserer 
på tegnspråk. De skal også lære 
grunnleggende grammatikk. 
 Mye av det første halvåret blir 
brukt på å venne seg til å «tenke 
visuelt», å bruke øynene, ansiktet 
og kroppen til å avlese tegn og til 
å uttrykke seg med. For mange 
elever er det en stor overgang å gå 
fra å primært høre etter i timene, 
til å måtte se på læreren og medel-
evene. Det er flere elever som har 
sagt at de må legge seg tidlig etter 
tegnspråkundervisningen fordi 
de blir slitne i hodet. Dette går 
heldigvis over etterhvert. 
 Noen elever kan, etter to til tre 
år med tegnspråkundervisning, 
ha samtaler på tilnærmet flytende 
tegnspråk om en del forskjellige te-
maer, mens andre fremdeles sliter 
litt med å forstå og å gjøre seg for-
stått. Elevene har forskjellige forut-
setninger, og det er også forskjeller 
knyttet til hvor mye elevene jobber 
med faget på egenhånd. 
 Ingen av elevene blir «tegnspråk-
eksperter», men mange kan kom-
munisere på tegnspråk og delta i 
roligere samtaler på tegnspråk.

Lærer de noe om døvekultur og 
historie også?

 - Ja, det er en del av faget også. Vi 
prøver også å skape et godt klasse-
miljø hvor elevene tør å spørre oss 
om det vi lurer på. Når de starter 
er det flere av elevene som har 
noen former for fordommer knyt-
tet til tegnspråk eller døve. Noen 
eksempler på dette er «alle døve 
hater musikk,» eller «døve ikke 
kan ta førerkort,» og at «tegnspråk 
egentlig bare er norsk med tegn 
som støtte».  
 Vi som selv er døve/hørselshem-
mede, eller har god kjennskap til 
døve og døvekultur, vet selvfølgelig 
at dette ikke stemmer. Jeg opplever 
at elevene er nysgjerrige og ønsker 
å vite mest mulig, og at når vi for-
klarer at det finnes døve/hørsels-
hemmede musikere, at det er fullt 
mulig å ta lappen, og at norsk og 
norsk tegnspråk er to forskjellige 
språk, så er ungdommene veldig 
åpne for å endre sine oppfatninger 
om verdenen. 

RETTELSE:
I forrige nummer av Døves Tids-
skrift skrev vi om ungdomsskoler 
som underviste i tegnspråk som 
fremmedspråk. I samme artikkel 
skrev vi at flere videregående skoler 
i Norge har tegnspråk som valgfag. 
Dette er feil! Valgfagsordningen 
forsvant i videregående skole etter 
Kunnskapsløftet 06. Tidligere 
kunne man undervise i tegnspråk 
på videregående skoler i to timer 
i uken uten læreplan og uten 
eksamen. Men etter 2006 er altså 
all undervisning i norsk tegnspråk 
i videregående skoler organisert 
som fremmedspråkundervisning 
med nasjonale læreplaner. (Takk til 
Tone-Britt Handberg for tilbake-
melding!)
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Det spirer på Castberggård
Midt blant de jyske åkrer i Urlev, mellom Vejle og Horsens, dyrkes det frem 
døve lederspirer fra hele verden. 22-årige Fie R. Sennels er en av dem, som 
deltaker på årets Frontrunners, en internasjonal prosjektlederutdanning ved 
Castberggård, Danmarks svar på Ål. 

 I hilde Gjermundrød

 � hilde@supervisuell.no
 H ole vesTerGAArd

 � ole@olev.dk

Mange kjenner Fie som musikk-
artist og som aktiv i organisasjons-
arbeid. I disse dager sendes også de 
aller siste episodene av Mitt Norge 
på NRK Tegnspråk onsdager 21.20, 
hvor Fie figurerer som programleder. 

Nå er det to måneder igjen av 
Frontrunners, og Fie er på video-
telefon fra Sønderborg sør i Dan-
mark, hvor hun er på påskeferie 
hos sin mormor. Fie var fem år 
gammel da kjernefamilien flyttet 
fra Danmark til Norge. Dansk 
tegnspråk og dansk ble raskt erstattet 
av norsk tegnspråk og norsk.

 - Det er litt rart å være tilbake i 
Danmark som deltaker på Fron-
trunners. Folk spør meg om jeg 
er dansk eller norsk. Familielivet 
hjemme i Stavanger er preget av 
dansk kultur og språk, men jeg 
føler heller ikke at jeg passer helt 
inn når jeg besøker det danske 
døvemiljøet. Jeg er vel først og 
fremst meg.

Fie tror at hennes erfaringer med 
å skifte miljøer fra tidlig alder kan 
ha påvirket hennes bevissthet om 
at identitet er flytende og formes i 
møte med mennesker og tilhørighet. 

 - Noen ganger føles det som om jeg 
har kontroll over hvem jeg er. Andre 
ganger oppleves det mer diffust. 
Fie engasjeres av identitetsspørsmål 
og det å utfordre etablerte 

maktposisjoner. Hun ser tilbake på 
modul to i Frontrunners, som gikk 
ut på at deltakerne fritt skulle de-
finere og gjennomføre et prosjekt 
etter egne interesser. 

 - Jeg ville gripe muligheten til å 
utforske feminisme i døvemiljøet. 
Feminisme er aktuelt, og ikke 
minst relevant for alle, forteller 
hun. 

Fie havnet hos Yomma i Berlin, en 
bedrift startet av døve, med kom-
petanse innen tegnspråk, kunst og 
teknologi. I løpet av en fireukers 
prosjektperiode holdt hun presen-
tasjoner og workshops for tyske 
døve. 

 - Jeg så fort at de jeg møtte hadde 
ulike forhold til begrepet feminis-
me. Noen hadde ingen forhold til 
begrepet, mens andre gikk rett inn 
i diskusjonen. 

Utover sin bachelor i sosialan-
tropologi hadde Fie heller ikke 
inngående teoretisk kunnskap om 
feminisme. Hun kjente på egen 
tvil og usikkerhet blant et tysk 
publikum. Kunne hun treffe bred-
den av tilskuere med stoffet sitt? 
Kunne hun engasjere dem? Scenen 

var også åpen for publikum, og Fie 
opplevde at folk ble berørt av hver-
andres beretninger. 

 - En kvinne fortalte at fotballaget 
hennes ønsket seg nye drakter. 
Kvinnene hadde gjentatte ganger 
bedt døveidrettslaget om å få nye 
drakter. Det ble alltid til at de 
måtte arve drakter fra herrelaget 
for døve. 

Responsen fra publikum kom også 
i form av personlige henvendelser 

og e-poster i etter-
kant, og Fie er allerede 
invitert til å holde en 
ny presentasjon i Berlin 
i mai, men håper på 
at erfaringer med 

maktposisjoner i døvemiljøet også 
kan bli tematisert i større grad i 
Norge. Det kan dreie seg om ulike 
identitetserfaringer, kjønnsroller, 
transseksualisme eller innvandreres 
erfaringer. Døve som undertrykker 
døve. 

 - Feminisme kan også brukes 
som en teoretisk referanseramme i 
forhold til kampen mot audisme, 
sier Fie. 

Fie inspireres av å møte nye men-
nesker, og inne i sitt tredje og siste 
modul i Frontrunners forteller hun 
om intensive måneder i en multi-
kulturell gryte. 

 - Det blir en boble. Vi er på et 
utkantsted, med ingen bussforbin-
delse og nesten halvannen time å 

Jeg liker godt ordet prosess. 
Man blir jo aldri ferdig.
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gå til nærmeste matbutikk. Med 
17 deltakere fra alle verdensdeler 
som lever sammen i ni måneder 
blir vi godt kjent med hveran-
dres verste og beste sider. Vi blir 
grundig bevisstgjort på hvordan 
ord, kroppsspråk, holdninger og 
intensjoner virker inn på samspil-
let. Vi lærer å løse konflikter.  

Studentøkonomien tillot ikke en 
hjemreise i påska. Fie måtte skrape 
sammen penger til skoleåret i form 
av støtte fra Norges Døveforbund, 
egne lønninger og sparepenger, da 
Lånekassen ikke gir ikke støtte til 
Frontrunners. 

 - Kanskje kunne jeg ha fått mer 
økonomisk støtte om jeg hadde 
lett flere steder, undrer Fie. 

Selv om hun ender opp som blakk 
etter Frontrunners ser Fie på det 
som en investering for fremtiden. 

 - Frontrunners varer knapt ett år, 
men jeg tror det påvirker mulighe-
tene mine fremover, med tanke på 
nettverket og verktøyene jeg får.

Blant annet får Fie mingle med 
gjestelærere fra hele verden. Te-
maer som Deaf Studies, tegnspråk, 
prosjektledelse, sosialt entreprenør-
skap, kommunikasjon og media 
står på læreplanen. Frontrunners 
legger opp til individuelle utvi-
klingsløp gjennom de tre modu-
lene i løpet av skoleåret. 

 - Lærerne er tydelige på at delta-
kerne eier hver sin prosess. Det er 
heller ikke forventet at deltakerne 
skal stå i fronten straks de er fer-
dige med Frontrunners. Man kan 
bruke erfaringene på helt andre 
måter eller høste fruktene senere i 
livet.

Det er en tankegang Fie har sansen for. 

 - Jeg liker godt ordet prosess. 
Man blir jo aldri ferdig. Det er 
prosessen som er målet i seg selv, 
kanskje når man aldri det opprin-
nelige målet. Jeg ønsker å kunne 
gå utenfor komfortsonen min, 
utfordre mine egne tabuer, normer 
og fordommer.

Fies forhold til musikk har også 
vært i stadig endring. 

 - Jeg har alltid vært glad i musikk, 
helt siden jeg var liten. 

I 2017 kunne vi se Fie på NRK 
Tegnspråk, hvor hun tolket flere 
sanger på direkten i den interna-
sjonale MGP finalen. Fie forteller 
om sine tidligste erfaringer med 
musikkfremføring som 14-15 
åring: 

 - I starten var det slik at jeg var 
bundet til lyden, jeg fremførte 

-Vi omgås menneker som vi kanskje ellers aldri ville ha hengt med, sier Fie. Her sammen med resten av gjengen i Frontrunners. 
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med tegn-til-tale, og ble applau-
dert for evnen til å følge lyden. 
Det var imidlertid noe som ikke 
stemte for meg.

Men så fikk Fie muligheten til 
å treffe Signmark (a.k.a. Marko 
Vuoriheimo) i prosjektet Visuell 
Musikk i 2015. Fie kunne kjenne 
seg igjen i hans frustrasjoner i for-
hold til å jobbe med musikk som 
døv og tegnspråklig. 

 - I prosjektet lærte jeg om å ta 
kontroll over uttrykksformen, 
fra å la den være styrt av hvordan 
hørende opplever musikk, til hvor-
dan jeg kunne uttrykke meg selv 
gjennom min identitet som døv, 
mine erfaringer, og de språklige 
elementene i tegnspråk.

Prosjektet resulterte også i en mu-
sikkvideo på YouTube, en tolkning 
av Gorillaz' Clint Eastwood. Fie har 
lyst til å gjøre nye musikkprosjekter. 
 - Musikk er også for døve. Jeg 

ønsker å ta med enda flere visuelle 
elementer, som for eksempel rytme 
og poetikk, og forstørre disse, for 
å skape en musikkform på døves 
premisser, forteller hun ivrig. 

Men noen ganger kan det bli for 
mye for Fie. Da må hun trekke seg 
tilbake. Det kan ta timer. Da-
ger. Seriemaraton på Netflix kan 
hjelpe: 

 - Jeg må også gjøre meningsløse 
ting. Å ikke skulle ha et formål 
med det jeg gjør hele tiden.

I månedsskiftet mai-juni pleier 
blomstrende rapsplanter å legge 
seg som et gult teppe over Urlevs 
jorder, og da legges Frontrunners i 
dvale til neste kull kommer. Veien 
videre er åpen for Fie. Selv om hun 
har mange ideer. 

 - Jeg har liksom alltid hatt en 
plan, først var det grunnskolen og 
videregående som måtte fullføres, 
og så var det studier, og nå Fron-
trunners. Jeg kunne tenkt meg å 
prøve å leve etter en annen tidsryt-
me, bare se hva som skjer. Kanskje 
bruke mer tid på de rundt meg. 

Fie håper i hvert fall på at hun får 
muligheten til å nyte synet av de 
gule oljeplantene før hun reiser 
videre. 

Foto: Privat
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Vinterlekene 2018

Det er ungdomskonsulent og 
leirkoordinator Martin Berhovde 
fornøyd med.

 - Dette er et av de største arran-
gementene NDFU gjennomfører 
årlig. Vi samarbeider med Ål 
folkehøyskole og kurssenter for 
døve med den praktiske gjennom-
føringen, i tillegg til at vi har med 
15 frivillige i ulike roller, forteller 
Martin.

Vinterlekene er et arrangement for 
barn og ungdom fra 5. klasse på 
grunnskolen til 3. trinn på videre-
gående. Lekene er organisert som 
et mestringskurs for deltakerne, 
med et kursopplegg hvor deltakere 
får undervisning i teknikk, for 
eksempel slalåm. 

Det er blitt en tradisjon at Norges Døveforbunds Ungdom arrangerer vinterle-
ker på Ål. I år deltok 55 unge døve og hørselshemmede fra hele landet. 

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no
De frivillige som er med på å 
organisere og gjennomføre lekene, 
er eldre døve og hørselshemmede 
ungdommer. Og det er også et 
poeng ifølge Martin:

 - Arrangementet er også viktig 
for ungdommene som stiller som 
frivillige, fordi det fungerer også 
som en arena hvor de frivillige får 
muligheten til å få utvikle seg og 
få erfaring med organisasjon og 
ledelse i et tegnspråklig miljø. 

Programmet ble innledet med en 
matbit og innlosjering på Ål folke-
høyskole. Lørdagen og søndagen 
ble tilbragt på Vestlia skisenter i 
Geilo. Deltakerne delte seg inn i 
grupper etter hvilken sportsgren 
de hadde valgt, samt etter sin egen 
erfaringsnivå. 

 - Formålet med å dele etter erfa-
ringsnivå er å få tilpasset instruk-

tørnivået, slik at alle som deltar får 
utfordret seg selv. Vi vil at alle som 
deltar skal reise hjem tryggere på 
sine ferdigheter i skibakken. 

Strålende sol og ikke altfor mange 
minusgrader bidro til god stem-
ning på lørdagen. Etter en lang 
dag i skibakkene var det middag 
og sosiale aktiviteter på Ål folke-
høyskole. 

Den siste dagen hadde sola gjemt 
seg bak noen skyer og det snødde 
friskt, men likevel var ungdom-
mene klar for enda en dag med ski 
og snowboard.

Etter en vellykket helg hviler imid-
lertid ikke NDFU på laurbærene. 
Neste års vinterleker er allerede 
under planlegging. 

Men først skal de arrangere Som-
merleiren – for 14. gang!

Foto: Martin Berhovde
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Stillingsannonse:  Prosjektleder i 50% stilling for
prosjektet «Tegnråd i Troms og Finnmark»

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

Prosjektleder i 50% stilling for prosjektet «Tegnråd i Troms og Finnmark» 
Vi har fått midler fra ExtraStiftelsen til å etablere et rådgivningskontor i Nord-Norge. Vi trenger derfor en 
flink og engasjert person til å jobbe med prosjektet i ett år.

Arbeidsoppgaver
• Kartlegging av døves bistands-

behov i forhold til arbeid, fysisk 
og psykisk helse, ensomhet og 
isolasjon i Troms og Finnmark.

• Kartlegging av mangfold og 
ulike gruppers tegnspråkbehov i 
Troms og Finnmark.

• Sette døves hverdagsutford-
ringer på den administrative og 
politiske dagsorden i Troms og 
Finnmark. 

Dette arbeidet innebærer mye 
kontakt med politikere og andre 
for å få støtte til å etablere et
rådgivningskontor for døve/hørsels-
hemmede i Troms og Finnmark.

Ønskede kvalifikasjoner
• God kontakt med politisk 

miljø i Troms og Finnmark
• Kjennskap til døvekultur 

og tegnspråk
• Selvstendig og systematisk
• Du må være en person som tar 

ansvar, er selvgående 
og initiativrik

• Serviceinnstilt og positiv

Det er en fordel om
vedkommende snakker tegnspråk.

Vi kan tilby
• Meningsfylte og utviklende 

arbeidsoppgaver
• Fleksibilitet og lønn etter avtale
• Ordnende arbeidsforhold og 

gode pensjons- og forsikrings-
ordninger 

 
Tiltredelse
Etter avtale

Kontorhold
Etter avtale, men blir et 
sted i Tromsø

Spørsmål om stillingen?
Prosjektkoordinator 
Petter Noddeland 
petter@doveforbundet.no 

Søknadsfrist:
1.juni 2017
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Bestill billetter
Send epost til post@dyreparken.no 
 
Oppgi følgende informasjon: 

• Dato
• Antall personer
• Telefonnummer
• Kopi av eventuell ledsagerbevis

Gjesteservice vil ta kontakt med bestilleren for å 
bekrefte bestillingen og ta betalt.

Gjesteservice sender billetter og
referansenummer på epost. 

Billettene kan bestilles helt frem til forestillingen star-
ter, eller til den aktuelle forestillingen er utsolgt.

På forestillingsdagen
Møt opp og gå gjennom hovedinngangen.

I sceneområdet vil scenevaktene anvise dere til riktig 
plasser hvor det er god sikt til scene og tolk.

VEL MØTT TIL SJØRØVERKVELD!

Foto: Kristiansand Dyrepark

Kaptein Sabeltann og Grusomme 
Gabriels skatt - kveldsshowet

Kristiansand Dyrepark
13. og 18. juli 2018

252 / 2018



Likestilling: Hva mener vi egentlig?

 I Thorbjørn johAn sAnder

 ǽ Redaktør for Nye Journal for Døve
 � tj-sand@online.no

Ja, vi krever likestilling! Selvfølge-
lig! Det høres jo helt naturlig ut. 
Vi bor i et såkalt velferdssamfunn, 
der alle skal ha like rettigheter 
og muligheter. Men når vi døve 
krever likestilling, er det klart hva 
vi mener med det? Slik jeg ser 
ordet brukt i døvemiljøet, ser det 
ut som døve krever likestilling – 
med hørende – på alle områder. Er 
det greit? Er det mulig? Ordet blir 
liksom kastet fram og hengende 
i luften som en rød klut, som en 
truende melding til samfunnet, 
de hørende som sitter med mak-
ten, men uten at kravet har noe 
klart innhold. Og bakgrunnen for 
kravene våre er, selvfølgelig: Vi er 
misfornøyd. Noen mener at døve 
blir undertrykt og diskriminert (av 
de hørende). Noen mener også at 
vi blir utnyttet som følge av vår 
døvhet. Er det sånn?

Vanligvis (blant hørende) blir or-
det likestilling mest brukt om for-
holdet mellom kvinner og menn 
i arbeidslivet: Lik lønn for samme 
slags arbeid. Like muligheter til å 
avansere til høyere stillinger og til-
litsverv m. m. Norge er kommet et 
godt stykke på vei, men ikke langt 
nok, så kvinnene går fremdeles i 
demonstrasjonstog med krav om 
full likestilling. Så snakker vi om 
likestilling i hjemmet, hvor kvin-
ner og menn bør dele ansvaret for 
barn, husstell m.m. Det er mange 
steder blitt bedre (også hjemme 
hos meg).

Men det er ikke dette døve mener 
med likestilling. Når døve sier og 
skriver: «Vi krever likestilling!” 
så er det krav om likestilling med 
hørende!  - og vi krever full like-
stilling, ikke sant? Du vil vel ikke 
godta noen begrensninger? Du vil 
ha full likestilling på alle områder, 
kanskje uten at du har tenkt gjen-
nom hva det betyr? Det høres jo 
fint og tøft og sterkt ut. Du «viser 
muskler».

Det vil si: Du godtar ikke at døv-
het er et handikap/en funksjons-
hemning, selv om du opplever 
hver dag at det er det. Du merker 
det kanskje ikke så mye, for du 
er blitt vant til det, og kanskje 
du lever i et «beskyttet” miljø, et 
tegnspråkmiljø, hvor det er et krav 
at de hørende skal beherske tegn-
språk og hvor døve kan kritisere 
hørende for ikke å være flinke nok 
i tegnspråk, men hvor de hørende 
ikke har lov å kritisere døve for 
ikke å være flinke nok i norsk. 

Hvis vi døve skal få og ha et bra liv 
og ikke stadig klage og være mis-
fornøyde, så må vi godta at døv-
het er et handikap, faktisk et stort 
handikap, som reduserer våre mu-
ligheter på mange områder. Vi må 
prøve å opptre som fornuftige ve-
sener som står med begge bena på 
jorda. Vi må kjenne våre begrens-
ninger. Vi må godta våre begrens-
ninger, for vi er jo ikke hørende! 
På mange områder er døvhet 
heldigvis ikke et handikap, og der 

kan vi konkurrere med, og kanskje 
slå, de hørende! I min ungdom var 
vi veldig opptatt av at vi skulle slå 
de hørende for eksempel i idrett 
og i sjakk. At døve skulle slå andre 
døve var ikke så viktig, for der var 
det et lavere nivå. Tenk på hvordan 
vi heiet på Reidar Brenden i hans 
glansdager, ikke på grunn av hans 
gode løpetider, men fordi han slo 
de hørende!

Vi skal kjempe for likestilling på 
flere områder, men det bør være 
på områder hvor dette er rimelig 
og gjennomførbart. Vi må spesifi-
sere og være realistiske, ellers blir 
vi ikke tatt på alvor, og da oppnår 
vi ikke noe. Døvhet er et alvor-
lig handikap, men vi kan leve et 
rikt liv hvis vi tilpasser oss. Og vi 
kan selvfølgelig jobbe for å flytte 
grensene for det som er mulig. 
Dessverre er det slik at de fleste 
døve har dårlig taleferdighet og 
dårlig norsk-forståelse som til-
leggshandikap, og i dag er heller 
ikke de døve så flinke som før 
til å munnavlese. Disse «tilleggs-
handikapene” har døveskolene 
hovedskylden for. Vi er blitt veldig 
avhengige av tolk. Tolkene gjør 
mange ting lettere for oss, men det 
skaper ikke likestilling. Tolkene 
gjør det svært synlig at døve ikke 
er normale nordmenn, men en 
slags fremmedspråklige, som er 
avhengige av hjelp. Tolk på TV, 
selv om programmene er tekstet, 
bekrefter for hørende at døve 
ikke behersker norsk. Det samme 
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gjør nyheter på tegnspråk, for 
de samme nyhetene er tekstet i 
Dagsrevyen og på Tekst-TV. Hvis 
vi i løpet av 10 år på døveskole 
har lært norsk, så trenger vi ikke 
oversettelse til tegnspråk på TV. Er 
det rart at foreldre blir skremt og 
ikke ønsker at deres barn skal bli 
så avhengige av tegnspråk? Døve-
skolene har utdannet elevene til 
å fungere i døvemiljø/tegnspråk-
miljø, ikke til å fungere best mulig 
i samfunnet. Døve ungdommer i 
dag er lite konkurransedyktige i 
arbeidslivet. De konkurrerer stort 
sett om arbeid i tegnspråkmiljø. 
Det er bare få døve som gjør full 
innsats i det normale arbeidslivet, 

alene døv blant hørende, noe som 
var vanlig før. Disse bør vi trekke 
fram og vise som gode forbilder 
her i Døves Tidsskrift. 

Nå spør kanskje du: Hvorfor er 
det vi døve som må tilpasse oss? 
Det er lettere for hørende å tilpasse 
seg til oss døve, for eksempel ved 
å lære tegnspråk. Det er sant, men 
å lære tegnspråk, altså et tegnspråk 
som ikke kan brukes sammen med 
tale, er meget krevende, og vi kan 
ikke tvinge noen til å lære det. 
Husk også: Det er ikke bare døve 
som må tilpasse seg i samfunnet. 
Også hørende må tilpasse seg, i 
skole, i arbeidslivet, i familielivet 

osv. Alle mennesker må tilpasse 
seg for å fungere tilfredsstillende i 
samfunnet. De som ikke vil, eller 
ikke kan tilpasse seg, får vanske-
ligheter. Mange (hørende) har 
tilpasningsvansker, selv om de har 
alle sanser i behold. 

Når du som døv krever likestilling 
(med hørende), så bør du først 
vurdere nøye hva ditt krav går ut 
på, og om det er rimelig. Er det 
et rimelig krav, så har du et godt 
utgangspunkt for at du skal kunne 
oppnå det du ønsker. Det er også 
viktig å ha gode argumenter, ikke 
bare å slå i bordet. Vi må ikke se 
på samfunnet som en fiende.

Har du noe på hjertet? Skriv det ned og send inn til 
Syn på saken! Det er lov å diskutere, det er lov å være 
uenig, det er lov å ha nye idéer! Intet tema er for stort 
eller for lite.

Skriv alltid saklig og unngå personangrep. Vi ønsker 
helst at innlegg signeres med navn, men i noen til-
feller kan vi tillate anonyme innlegg etter en skjønns-
messig vurdering. Vær tydelig om du ønsker dette. 
 
Innlegg kan sendes til finn.arild@supervisuell.no

Vi ønsker flere leserinnlegg

Fra 60 år. Folkehøyskolekurs.

Det blir trimøkter, styrke og
balansetrening, tema, hobbykurs 
og aktiviteter. En større felles
utflukt er inkludert i prisen.

Pris: Egenandel på kurset er kr 
2000,- Det dekker alle utgifter til 
kost, losji og aktiviteter.

Begrenset antall plasser.
Meld deg på så snart du kan,
og innen 1. juni 2018.

Reise: Du betaler selv for reisen, 
men NDF gir reisestøtte spesielt til 
de med lang og dyr reisevei.

Spørsmål og påmelding til
Toralf Ringsø:
toralfmr@icloud.com

Seniorsommerleir. 
9.-15. august 2018. Ål
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Medlemmer av Norges 
Døveforbund har rett på 
halvtime gratis advokat

Kontakt pr. epost eller chat:
 � post@stub-christiansen.no
 Ù www.stub-christiansen.no

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Gjelder korte spørsmål maks inntil 
halvitmes arbeid per medlem per 
år. Arbeid utover dette etter
medgått tid mot medlemsrabatt.

Se vilkår og prisliste på
 ¯ www.stub-christiansen.no

Vi kan også sjekke om du har krav 
på fri rettshjelp i din sak.

SPØR ADVOKATEN

Varsling av døve ved brann 
på hotell
Jeg er ofte på reise og bor da på 
hotell. Hva er reglene for varsling 
av døve ved brann på hotell?

 - Det er opp til hotellet å gjøre en 
risikovurdering og treffe passende 
tiltak. Om tiltakene er tilfreds-
stillende i hvert enkelt tilfelle må 
vurderes individuelt og konkret. 
I LDO-sak med saksnummer 
13/2100 fra 1. desember 2014, så 
konkluderte Likestillingsombudet 
at det ikke var diskriminerende 
ovenfor døve at hotellet regis-
trerte kunder med nedsatt hørsel 
og sørget for at nattevaktene fikk 
opplysning om dette. For at dette 
skal fungere i praksis så bør døve 
kanskje tildeles rom i nærheten 
av resepsjonen slik at personellet 
raskt kan varsle den døve. Det sier 
seg selv at dersom man plasserer 
den døve i øverste etasje så vil det 
medføre økt risiko for at perso-
nen ikke blir varslet i tide. Andre 
tiltak som har vært diskutert har 
vært å varsle gjestene ved at TV’en 
slår seg på, men det oppdager jo 
ikke døve når de sover og det er 
derfor ikke tilfredsstillende. Noen 
hoteller har installert vibrerende 
hodeputer, og da forutsettes at den 
døve får informasjon om at putene 
er vibrerende slik at de bruker 

puten. Andre mer generelle tiltak 
er at hotellet må slå opp synlig 
sikkerhetsinformasjon der man 
bl.a. viser plantegning av etasjen 
og rømningsveier og gir info om 
varsling.

Utpressing – hva gjør jeg?
Hei. Jeg har hørt at du tidligere 
jobbet i datakrimavdelingen hos 
Kripos og vil derfor spørre deg. Du 
må gjerne ta opp dette i spørrespal-
ten din i døves tidsskrift siden det er 
et viktig tema. Jeg har vært skikkelig 
dum og var inne på en nettside der 
jeg kunne chatte med en jente. Vi 
koblet oss opp på kamera. Hun tok 
etter hvert av seg klærne og jeg gjorde 
det samme og vi sextet. Uten at jeg 
visste det så tok hun opptak av meg. 
Så fikk jeg etterpå en melding fra 
jenten som krevde penger. Hvis jeg 
nektet å betale så skulle hun sende 
videoopptaket til alle mine Facebook 
kontakter. I meldingen står det at 
hun offentliggjør bildene hvis jeg går 
til politiet. Jeg er i sjokk og desperat. 
Hva skal jeg gjøre?

 - Det er viktig at du holder hodet 
kaldt. Du er ikke alene i en slik 
situasjon og det finnes hjelp å få. 
Du skal ikke betale noe som helst! 
Hvis du betaler så kommer det 
bare flere krav og du blir aldri fer-
dig. Uansett hva utpresseren sier, 

så skal du kontakte politiet med 
en gang. For at politiet skal kunne 
hjelpe deg er det viktig at du går 
til dem raskt uten å nøle. Ikke vær 
redd for at politiet skal dømme 
deg. Politiet vil fokusere på å 
hjelpe deg. Ikke svar på truslene el-
ler kommuniser med utpresserne, 
men ta vare på bevisene og kom-
munikasjonen slik at du kan ta det 
med deg til politiet. Ta skjermbil-
der av teksten, profilen og bilder 
av den du har kommunisert med. 
Hvis du finner IP-adressen til den 
som utpresser deg så noter denne 
informasjonen og deretter blokker 
du den personen som truer deg. 
Du kan blokkere, men vent med 
å slette noe som helst til politiet 
har undersøkt enheten din. Jeg 
vil anbefale deg å snakke med en 
person som du stoler på slik at du 
ikke prøver å håndtere dette alene. 
Hvis du ikke tør å ta det opp med 
familie eller venner, så snakk med 
en advokat eller psykolog som har 
taushetsplikt. God veiledning fra 
profesjonelle rådgivere kan gi deg 
mer ro og trygghet slik at du ikke 
gjør noe overilt.

Et råd til alle lesere: Vern om 
privatlivet ditt i personvern
innstillingene! Da har du bedre 
kontroll på nett og gjør deg selv 
mindre sårbar.
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Nød-SMS til 110, 112 og 113
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) har nå etablert NødSMS. Men foreløpig er 
tjenesten åpen kun for døve, hørselshemmede og 
talehemmede. Og du må forhåndsregistrere deg for 
å få tilgang til tjenesten.

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no 

På nettstedet www.nodsms.no 
kan du nå gå inn og registrere ditt 
mobilnummer. Om du ikke har 
registrert mobilnummeret du sen-
der meldingene fra, vil meldingene 
til nødnumrene ikke komme fram.

Registreringen er meget enkel og 
tar et par minutter, og vi oppfor-
drer alle døve og hørselshemmede 
å registrere seg med en gang!

Tilgang til nødmeldinger har vært 
en viktig sak for Norges Døvefor-
bund siden mobiltelefon kom på 

110-sentralen, Bodø Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

www.nodsms.no

80-tallet. Men vi er ikke helt i mål 
ennå, ifølge generalsekretær Bjørn 
A. Kristiansen i Norges Døvefor-
bund: 

 - Dette er et viktig skritt framover, 
og vi er glade for at det nå er mu-
lig å sende SMS til nødnumrene. 
Men vi ønsker å fortsette å jobbe 
for enda bedre tilgjengelighet med 
nødmelding via smarttelefon. Det 
ville vært en tryggere og bedre 
løsning for oss brukere. Vi har 
fått DSB til å starte med utreding 
av neste generasjon for nødmel-
dingstjeneste via smarttelefon. Det 
gjøres parallelt med den pågående 
utprøvingen av NødSMS.

 - Norges Døveforbund vil følge 
opp DSB og sørge for at den nye 
generasjonen nødmeldingsapplika-
sjonen kommer fort på plass, lover 
Bjørn Kristiansen.

Ifølge DSB er det er nødmelde-
sentralene i Bodø som skal motta 
Nød-SMSer fra hele landet. Her 
er nødmeldesentralene for politi, 
brann og helse samlokalisert, og 
det er etablert et kompetansemiljø 
for håndtering av nødmeldinger 
på SMS. De vil sørge for å sende 
riktig hjelp til rett plass.

Vi oppfordrer alle lesere til å 
registrere seg på nodsms.no nå!
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til Harald Håverstad fra Bergen 
Døves Idrettsklubb, hans første 
sølvmedalje. Med bare 47 poeng fra 
førsteplassen vil vi tro han var stolt! 

Lørdag: Double
Astri Garaguso og Hildegunn 
Teigen fra Stavanger Døves Idretts-
forening vant med 1781 poeng for 
damer, men det var også det eneste 
damelaget som var påmeldt i dou-
ble. I herreklassen vant Kjell Ivar 
Mesics og Einar Hartveit fra Gren-
land BK med 2069 poeng foran 
Dag Hafstad og Harald Håverstad 
fra Bergen Døves Idrettsklubb.

Søndag: PP finale
De fire beste damer og åtte beste 
herrer gikk videre til Peterson 
Point-finale. En spiller meldte for-
fall, men ingen kunne ta hans plass 
ifølge reglementet. Ine Lorentzen 
fra Solli vant foran Trude Nilsen 
fra Heimdal BK med bare 55 
poeng. Rolf Johan Boysen fra Elve-
rum BK vant foran Einar Hartveit 
fra Grenland BK. Han var den 

Trude nilsen oG

 I beriT emilie sørnypAn

 ǽ Trondheim Døves Idrettslag

Bowling: Rolf og Ine
døvemestere igjen!
 
Årets døvemesterskap i bowling 
ble gjennomført i Trondheim 
9-11. mars på Centrum Bowling 
i Trondheim. Trondheim Døves 
Idrettslag var teknisk arrangør. 
Til sammen var det 19 deltakere 
påmeldt – 6 damer og 13 herrer. 
På lørdag var team manager Erik 
Garder fra Norsk Bowlingforbund 
tilstede, og søndag kom også 
bowlingforbundets visepresident 
Halgeir Ludvigsen og overrasket 
vinnerne med gavepremier.

Fredag: Single
På hjemmebane vant Trude Nilsen 
fra Heimdal BK single for damer 
med 1107 poeng. Fra Elverum BK 
tok Rolf Johan Boysen førsteplas-
sen for herrer med 1215 poeng. 
Andreplassen i herreklassen gikk 

F.v. Halgeir Ludvigsen, Rolf Johan Boysen og Ine Lorentzen. Øvre bilde: Einar Hartveit, Rolf Johan Boysen, Asle Georg Karlsen. 
Nedre bilde: Trude Nilsen, Ine Lorentzen, Ann-Cathrin Larssen.

beste spilleren i PP-finalen med 
1331 poeng med 145 i bonus. 
Rolf Johan Boysen hadde en høy 
poengsum etter innledning og 
mellomspill med 12 serier – 202 
poeng foran 2. plass. En sterk 
innsats av Rolf Johan Boysen! 
Med dette forsvarte altså Ine 
Lorentzen og Rolf Johan Boysen 
sine mesterskapstitler fra i fjor.

Trondheim Døves Idrettslag 
feiret 110 års jubileum!

Samme helg som TDIL arran-
gerte døvemesterskapet i bowling, 
ble jubileet feiret med festmiddag 
på Scandic Solsiden. Alle delta-
kerne i døvemesterskapet var med 
på festmiddagen. Dette satt TDIL 
stor pris på, ifølge leder Berit 
Emilie Sørnypan, som også frem-
hever det sosiale ved døveidretten: 
 - Det var fint å se i bowlinghal-

len at deltakerne heiet og støttet 
hverandre selv om de tilhørte 
ulike lag. Kanskje er det typisk 
døveidretten, at selv om man har 

Bowling og jubileumsfest i Trondheim
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fokus på det sportslige så er det 
sosiale veldig viktig.
 
Geir Willumsen holdt et innlegg 
om TDILs historie fra stiftelsen i 
1908 fram til i dag. Den gangen 
var medlemskontingenten bare 50 
øre.

Det ble også delt ut hederspriser:

Unni Helland fikk prisen for gode 
prestasjoner og mangeårig innsats 

for kvinnefotballen.

Trude Nilsen for gode presta-
sjoner i bowling både innen- og 
utenlands gjennom mange år.

Tom Jonsson for mangeårig en-
gasjement i ulike idrettsgrener og 
verv i idrettslaget.

Stian Linn for mange års frivillig 
innsats for idrettslaget.

Følg Trondheim Døves Idrettslag 
Nettside: tdil.no 
Facebook: fb.com/tdil.no/
Insta: trondheimdovesidrettslag

Garder fra Bowlingforbundet.

Hovedsignalene å ta med seg vide-
re fra møtet er at man ønsker økt 
rekruttering av nye bowlingspillere 
i døvemiljøet. Gjennomsnittsal-
deren blant aktive bowlingspillere 
i døvemiljøet blir stadig høyere, 
og alle er enige om at vi trenger å 
få flere ungdommer til å satse på 
bowling.

Oslo Døves Sportsklubb har fått 
kr. 5000 i støtte til å arrangere et 

ungdomsmesterskap til høsten.
NBF vil bistå med å legge for-
holdene til rette for mer rekrut-
tering og deltakelse i turneringer 
i Norge., men økonomien blir 
strammere framover. 

Historisk sett har døvemiljøet fått 
tildelt mye av «integreringsmid-
lene» hos bowlingforbundet, men 
nå er det flere grupper som søker 
om de samme midlene. Dette er 
en forventet utvikling.

 I sTein erik Wroldsen

 ǽ Døveutvalget i Norges Bowlingforbund

Fra venstre: Tom Jonsson, Stian Linn, Trude Nilsen og Unni Helland.  

Informasjonsmøte med
Norges Bowlingforbund

Samme helg som DM i bowling 
ble det også tid til et møte med 
Norges Bowlingforbund. På møtet 
deltok representanter fra døvei-
drettslagene, Margareth Hartvedt 
fra Norges Døveidrettsutvalg, leder 
Kjell Ivar Mesics fra Døveutvalget 
i Norges Bowlingforbund og Erik 
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Spilletider:

Invasjon
• 08. juni kl. 19:30
• 09. juni kl. 16:00

Gråtende Hender
• 12. juni kl. 19:00
• 13. juni kl. 19:00

Sviker
• 15. juni kl. 21:00
• 16. juni kl. 19:00

Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

Returadresse:Mottaker:

Heddadagene 2018 - Hele Norges 
scenekunstfestival

Heddadagene byr på fantastiske 
teater- og scenekunstforestillinger i 
Oslo 8. - 17. juni. Festivalen samler
30 teatre fra hele landet, 40
forskjellige forestillinger og en rekke 

publikumsarrangementer. Teater 
Manu skal spille Gråtende hender.
Vi får også besøk av to gjeste- 
forestillinger som tegnspråktolkes. 

For mer info og billettbestilling, 
sjekk www.teatermanu.no eller
www.heddadagene.no


