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TYST PROLOG
av RUN E L I ND S T R 6 M

"Det ar så tyst omkring mig som ginge jag imossan.

Och backen ar ett glitter fiirutan porl och brus.

Och skogens alla grenar de vinkar och de vajar

i svala morgonvinden flimtan sorl och sus. JJ

Framferd i sin helhet (se sid 11) på teckenspråket av devtolkarna Ann-Marie
Snow, Astrid Fredriksson och Karin Nylander. (Se ovan fr. v.).



Inledning

Efter beslut av Nordiska samarbetsorganisationen 1961 overtog Norske doves
landsforbund arrangemangen av Nordiska dovkongressen 1965, som Sve
riges dovas riksforbund ursprungligen skulle ha arrangerat. Sverige måste avstå
från att anordna namnda kongress på grund av arrangemangen av Varlds
kongressen i Stockholm 1963. Det beslots med anledning darav att Sverige
skulle åtaga sig XI Nordiska dovkongressen 1970.

Sveriges dovas riksforbund bestamde sig for att forlagga kongressen till Orebro
som blivit centrum for grundskolan, for dovas hogstadium, gymnasium, fack
och yrkesskoleutbildning. Svenska dovlararesallskapet, som samma år åtagit
sig att ordna en varldskongress for dovlarare, framforde till Sveriges dovas
riksforbunds styrelse en onskan om att de båda kongresserna skulle forlaggas
i nara anslutning till varandra betraffande tiden. Då dovlararkongressen skulle
avhållas under tiden 17-21 augusti beslot forbundsstyreIsen att XI Nordiska
kongressen skulle hållas den 10-14 augusti.

Framflyttningen av kongressen med hansyn till dovlararekongressen blev 
som det senare visade sig - inte så lyckad, ty i augusti månad blev det svårt
for de dova sjalva att komma till kongressen och några dovlarare syntes inte
till under hela kongressveckan. Om kongressen forlagts till juli månad hade
sakert antalet dova blivit mångdubbelt storre.

Man och man emellan diskuterades om man skulle bibehålla de nordiska dov
kongresserna i dess nuvarande form. Det som diskuteras på kongresserna
ligger ofta på så hog nivå att endast experter kan folja med. Frågan ar om
man inte for framtiden borde ge kongresserna ett annat innehåll så att alla
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som besoker dem kan vara med och få behållning av aktiviteterna. En form
av "Nordiska kulturdagar for dova" , kanske vore lampligt. Nar så behovs kan
man ordna expertoverlaggningar om de speeiella problem dovorganisationerna
gemensamt vill forsoka losa.

Kongressen i Orebro blev en arbetande kongress i ordets fulla bemarkelse och
gruppmotena samt diskussionerna gav siikert de många ledarna goda uppslag
i det kommande arbetet. Aven om de sammanfattningar och resolutioner
kongressen gjorde ej ger några omedelbara resultat så kommer de sakert att
gora det på sikt. Det blir Nordiska samarbetsorganisationens uppgift att se
till att så sker.

Nordiska samarbetsorganisationens nasta mote, som blir forlagt till Finland
på våren 1971, kommer sakert att få ta upp till behandling arbetsformerna
for nasta kongress. Att man då tanker prova något nytt ar sakert. Lika sakert
ar att vi dova i norden behover den kontakt som kongresserna ger och det
galler den vanlige kongressdeltagaren i allmanhet och ledarna i synnerhet.

Harry Fredriksson.

Nordiska teckentolkarna Elise Jaakola, Finland, Ann-Marie Snow, Sverige, Bertel Bon
lielykke, Danmark, och Konrad Rendedai, Norge, tolkar Harry Fredrikssons hiilsnings
an/orande.
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Sondagen den 9 augusti

13.00-19.00

KONGRESSPROGRAM

Registrering av deltagarna vid kongressbyrån
Medborgarhuset, Drottninggatan 42.

Nordiska samarbetskommittens sammantrade.

Måndagen den 10 augusti

08.00-17.bo Registrering vid. kongressbyrån.

09.30 Kongressens hogtidliga oppnande. Halsningar från
de nordiska dovforbundens ordforande.

Inledningsforedrag av Sveriges socialminister Sven
Aspling: Den doves sociala situation i dagens sam
halle.

15.00

På kvallen

22.00-02.00

Tisdagen den 11 augusti

09.00-12.00

Gudstjanst i Nikolaikyrkan.

Supe for inbjudna gaster.

Nattkafiet Club 700 oppet. På nattkafeet serveras
kaffe, ol och korv. Tillfalle till dans, men det finns
också ett lugnt horn dar man kan sitta och prata
eller lasa tidningar hemifrån.

Plenumsmote med foredrag:

Arbetsmarknadens krav och den doves behov av
teoretisk och yrkesmassig utbildning.

Foredragshållare:
Byråchef Albert Bergh, Kung!. Arbetsmarknads
styrelsen.

Fasta diskussionsinlagg av:
Dovkonsulent Annelise Harboe, Danmark
Konsulent Konrad Rendedal, Norge
Fr. Liisa Kauppinen, Finland.
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13.30-17.00

19.30

Onsdagen den 12 augusti

09.00

21.00-02.00

Torsdagen den 13 augusti
09.00-12.00

13.30-17.00

19.30

8

Gruppamnen .. 1. Mojligheter och forutsiittningar
for integrerad yrkesutbildning.

2. Omskolning och vidareutbild·
ning.

3. Hjiilpmedel (tolkar, tekniska
hjiilpmedel, ITV, teckenspråk
kunniga liirare m.m.)

Plenumsmote med rapport från gruppmotena.
Diskussion.

Teaterafton på Medborgarhuset ..
"Marknadsafton" av Vilhelm Moberg spelad av
teatergrupp från Stockholms Dovas Forening.
Efter forestiillningen blir det dans på Club 700.

I Bergslagsbygd.
Heldagsutflykt med buss i Bergslagen.
"Nattinatti" på Club 700.

Plenumsmote med foredrag ..

Vad kan dovorganisationen gora for att minska den

doves språk- och kunskapshandikapp?

Foredragshållare:
Redaktor Thorbjorn Sander, Norge.

Fasta diskussionsinliigg av;
Konstruktor Ole Munk Plum, Danmark
Fr. Soile Hiimiiliiinen, Finland
Styrelseordforande Harry Fredriksson, Sverige.

Gruppamnen .. 1. Kursverksamhet.
2. Fritidsverksamhet.
3. Litteratur, kursmaterial, dovpres-

sen.

Plenumsmote med rapport från gruppmotena.
Diskussion.

Trivselafton på Medborgarhuset med underhåll
ning och dans. Pris Skr 25 ;-.



Fredagen den 14 augusti

09.00-12.00

13.30-17.00

19.30

Plenumsmote med foredrag:

Visuell teater for dova, pantomim med tecken

språk.

Foredragshållare :
Konsulent Bengt Pålsson, Skådebanan, Malmo.
ABF:s och SDR:s amatorteatergrupper ger upp

visning.

Diskussion med publiken.

Plenumsmote.
Sammanfattning av kongressveckan.
Diskussion.

Avslutningsbankett med dans i M edborgarhuset.
Kongressens deltagare och deras familjemedlem
mar ar inbjudna.

Scen ur Marknadsafton. Magni (Sten Ulfsparre) bjuder fjiirdingsmannen Rapp (Lars

Ake Wikstrom) på en kaffekask, medan Teresia (Birgit Pernow) ogillande tittar på.
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I(ongressens forsta dag -10 ang.

Det hogtidliga oppnandet av kongressen skedde i Medborgarhusets studioscen

i narvaro av landshovding Valter Aman och socialminister Sven Aspling och
forrattades av kongressens president Harry Fredriksson med dessa ord:

Herr socialminister, herr landshovding, arade kongressdeltagare.
Att leva i ett foranderligt samhalle staller krav på oss alla. Nyckeln till an
passning heter kunskap. Vår tids satsning på vuxenutbildning ar avsedd att
ge alla medborgare denna nyckel.

De barndomsdovas handi1{app ligger i avsaknad av kommunikationsvag genom
orat och det ar denna vag de horande och Radio-TV anvander sig av for
information till oss alla. Att minska det språk- och kunskapshandikapp som
drabbar den dove ar en av de angelagnaste uppgifterna for dovorganisationen
och ar temat for denna kongress. Frågan om hur vi på basta satt ska losa
denna uppgift hoppas vi få besvarad under kongressen.

Vi vill att våra samhallsorgan ska visa hansyn till och forståelse for våra onske
mål och mojligheter att sjalva inom organisationerna svara for en del av de
dovas behov av vuxenutbildning.

Denna kongress kommer aven att påvisa mojligheter att skapa andra livs
varden an de som gått forlorade for den barndomsdove och likaså forutsatt
ning att med tolkhjalp få den dove att fungera battre socialt.

Kongressen i Bergen 1965 slog fast att faltarbetande socialkonsulenter var
det viktigaste kravet på samhallet for att skapa mojligheter til1 kontakt med
de horandes varld och darmed, så långt mojligt, integrera de vuxna dova.
Forståelsen for att de dova behover sitt teckenspråk har vi redan fått i Sverige.
Detta i och med att staten forordnat om forsoksverksamhet med tolkar. Detta
ar den basta hjalp vi kunnat få for våra dova.

Tillskyndaren av denna hjalp, vår socialminister Sven Aspling, hedrar kon
gressen med sin narvaro. Vi halsar honom varmt valkommen. Med gladje
halsar vi aven lanets hovding, Valter Aman, valkommen liksom foretradare
for Orebro lans landsting, arbetsmarknadsmyndigheten, specialskolan for hor
selskadade, kyrkan och folkbildningsorganisationen. Vi halsar alla våra dova
och horande vanner från hela Norden valkomna liksom representanter for
pressen som ska fora vårt budskap ut till den stora allmanheten.

Med dessa ord forklarar jag den elfte Nordiska Dovkongressen oppnad.
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av Rune Lindstram

Det ar så tyst omkring mig
som ginge jag imossan.
Och backen ar ett glitter
forutan porl och brus.
Och skogens alla grenar
de vinkar och de vajar
i svala morgonvinden
forutan sorl och sus.

Små bin och humlor flyger
från blomma och till blomma
så tysta, ack, så tysta
till sina honungsbon.
Och lundens alla fåglar
ifagra sommarklader
de oppnar nabb och lunga
forutan drill och ton.

Men allt som har ar skapat
av Herrens egna hander
det talar andå till mig,
det har sin egen rost.
Det talar till mitt oga,
det spelar ur en blomma
det jublar under solen
- jag hor det i mitt brost.

Jag ser hur backens glitter
ar spel på silverklockor
av overjordisk skonhet
som jag allena hor.

Jag ser hur skogens grenar
de vaggar mig en visa
av outsagligt vemod
som hjartats strangar ror.

Jag ser hur fågelbrostet
mot hoga himlen spannes,
en liten flojt som ska-Iver
av oversinnligt ljud.
Jag ser hur allting spelar
ur lov och moln och stjarnor,
ur regnbågen och grasen,
ur allting talar Gud.

Jag vandrar har på jorden
och bar hans himmel i mig
Ett sallsamt stjarnedome
har han åt mig berett
dar natten fylls av doften
av tunga rosors sånger
som ingen annans cra hort
och intet oga sett.
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H~LSNINGSANFORANDEN AV VICEPRESIDENTERNA

Ole Munk Plum, Danmark

Herr socialminister, herr ordforande, mma damer och herrar,
som ordforande i Danske dovas landsforbund framfor jag till
kongressen mina varmaste halsningar.

Vi har samlats har for att dryfta problem som ar "gemensamma
for alla dova i hela Norden, ja i hela varlden. Vi dova ar den
minsta handikappgruppen, men har de storsta problemen. Ett
av de storsta problemen ar kommunikationssvårigheterna och
bristande ordforråd. Jag ar overtygad om att om man anvander
teckenspråk vid undervisningen får den dove battre språkfor
ståelse och storre ordforråd. Likaså bor vi tanka på dova barns
foraldrar som ofta står maktlosa infor de problem de moter.
Myndigheterna må forstå detta - den svåra isoleringen och att
inte kunna hora omojliggor for oss dova att taga del i många av
samhallets aktiviteter for de horande. Vi dova betalar våra skat
ter och avgifter i samma omfattning som de horande.

Kongressens viktigaste uppgift ar darfor, enligt min mening, att
gora myndigheterna och allmanheten uppmarksamma på de do
vas speeiella situation, så att de kan visa storre forståelse for våra
problem och hjalpa till att minska vårt handikapp.

Jag hoppas att kongressen skall fora oss narmare det mål vi fore
satt oss att nå.

Thor Gisholt, Norge

På vegne av Norske Doves Landsforbund vil jeg få frembringe
en hilsen fra de dove i orge til denne XI Nordiske dovekongress.
Vi som er med her er glad for å få være med i dette nordiske
fellesskapet, og vi ser frem till fem interessante dager.

Fem dager i arbeid og fest, men hele tiden med kongressens emne
for oyet: 'Hvordan skal vi kunne minske de doves sprog- og
kunnskapshandicap ?"
Hele samfunnet utvikler seg voldsomt og de dove MA folge med.



Men sprog og kunnskap er en livsbetingelse for å folge med i
dagens samfunn.

Vi håper derfor at kongressen vil komme frem til resultat som vil
komme alle dove til gode.

Jeg onsker også Sveriges dovas riksforbund lykke til i arbeidet
med kongressarrangementet, og takker for de velkomstordene vi
har fått her i dag.

Runa Savisaari, Finland

Herr socialminister, herr ordforande, arade kongressdeltagare,
jag ber harmed att få framfora Finlands dovas forbunds halsning
till den XI Nordiska dovkongressen i Orebro.

Nar man ser på deltagarelistan, så marker man, att deltagare
listan ar mycket kortare an på tidigare kongresser. Jag har varit
bekymrad over saken och funderat, vad det kan bero på. Man
har sagt att tidpunkten inte ar lamplig for en dovkongress, juli
månad skulle ha varit battre. Jag tror att en grundorsak till vårt
minskade antal deltagare, for Finlands del, ar språkinvaliditeten.
Trots alla tekniska anordningar, som vi på denna kongress har
forsokt få battre an tidigare, ar det svårt for en finsktalande att
deltaga aktivt på kongressen, dar andra deltagare klarar sig med
modersmålet.

En annan orsak ar också, att vi har, trots all verksamhet, endast
få sådana aktiva dova, som har mojligheter och som vill vara med
och bygga upp ett battre program for det arbete, som utfors bland
de dova. Har måste man också konstatera, att de horande som
arbetar bland dova icke har vi,sat tillrackligt intresse for dovas
egna kongresser. Denna fråga tror jag att man måste diskutera
mera omfattande.

Vi lever i en tid, dar aUt går framåt mycket snabbt. Den tekniska
utvecklingen andrar varlden. Nya tankar kommer fram. Ung
domen har en annan syn på framtiden an de aldre. Mycket som
har varit sjalvklart tidigare behover man inte langre. Vi kan
fråga, behover vi fortfarande våra nordiska dovkongresser. Kla
rar vi oss inte var och en sjalva. Har vi någon praktisk nytta av
våra kongresser?
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Personligen måste jag genast svara, och jag tror, att de fiesta,
kanske alla, ar eniga med mig. Vi behover absolut sakert vårt
nordiska samarbete och våra dovkongresser. Ett bevis på detta
får man, nar man foljer det nordiska samarbetet på andra om
råden. Trots att Nordek icke tog eld har vi, skulle jag vilja saga,
på alla områden ett mycket vidstrackt och djupgående samar
bete. Ett exempel på det ar att det under augusti hålles 17 olika
nordiska moten och kongresser. Vi vet också, åtminstone i Fin
land, att vi på flera områden har haft praktisk nytta for vårt
arbete bland dova på många satt. ordiska dovkongresserna ar,
kan vi saga, viktiga pelare i vårt nordiska samarbete.

Vi behover vårt nordiska samarbete speciellt i dag, darfor att
varlden andras snabbt. Vi måste folja med. Nordiskt samarbete
ar en stor hjalp i allt detta.

Jag ber att få onska denna XI dovkongress all framgång, och
hoppas att vi alla vill och kan vara aktivt med for att bygga upp
ett resultat, som ger en battre varld, battre mojligheter for dova
i den snabbt utvecklande framtiden.

Från kongressens forsta dag. Langst fram till viinster ses en tre klover "lediga" tolkar 
Elise Jaakkola, Finland, Astrid Fredriksson oeh Karin Nylander, Sverige. T. h. kongress
presidenten Harry Fredriksson.
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Den doves sociala situation
i dagens samhålle

Socialminister Sven Aspling holl foljande foredrag over
kongressens amne i anslutning till oppningsmotet:

Det vardefulla nordiska samarbetet mellan de dovas organisationer har gamla
traditioner. Ur det samarbetet har utvecklats betydeisefulla kontakter och
tagits viktiga initiativ, som i hog grad framjat de dovas situation i Norden.
I allt organisationsarbete ar framgångarna ett resultat av medlemmarnas
gemensamma anstrangningar.

Ni har under ofta svåra personliga forhållanden byggt upp effektiva organisa
tioner. Att slagkraftiga språkror behovs ar forvissa sant. Det kommer alltid att
finnas behov aven organisation som bevakar gruppens intressen, som sprider
upplysning om de dovas situation, som tar initiativ, som lagger fram forslag
och som staller krav på samhallet. Edra medlemmal' har en sjalvupplevd
erfarenhet av de problem som den dove stalls infor. Era organisationer vet
darfor vad som i olika hanseenden behover goras for att åstadkomma for

battringar.

Mitt anforande har idag kommer i huvudsak att berora de handikappades
situation i dagens svenska samhalle.

Jag tror att vårt nordiska samarbete på detta område liksom på många andra
områden framjas och stim'..lleras genom att vi samverkar, utbyter erfarenheter
och belyser det reformarbete som pågår i våra lander.

I 1960-talets svenska s~mhalle har vår syn på handikappfrågorna radikalt
forandrats. Forr var det inte ovanligt att man såg de handikappade som en
i samhallet klart avgransad och isolerad grupp. Det ledde ofta till att forsoken
att stodja och hjalpa de handikappade fick en begransad rackvidd och inte
heller formådde bryta deras isolering.

Under 1960-talet har vi fått helt andra perspektiv på handikappfrågorna.
Det ar denna vidgade och fordjupade syn på handikapproblemen som måste
bli vagledande for våra insatser under 1970-talet.
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De handikappade ar många i vårt land - hur många kan inte direkt anges.
Omkring 180.000 personer som ar helt eller delvis handikappade har fOrtids
pension från folkpensioneringen. Men många fler har handikapp av olika slag
och svårighetsgrad.

De fiesta manniskor befinner sig någon gång i en riskzon for ohalsa, invalidi
tet, forsamrad ekonomi etc. Riskzonerna forstarks av de snabba strukturfor
andringarna i samhalle och arbetsliv. De sociala miljofrågorna får darfor allt
storre betydelse. Vi vet att brister i miljon kan ge upphov till handikapp av
olika slag. Att skapa basta tankbara miljo for manniskorna ar ett instrument
att losa sociala problem. Miljopolitiken ar darfor ett viktigt led i socialpoli
tiken. Vi har under senare år alltmer kommit till insikt om att halsorisker,
fysiska och psykiska, ofta har sin grund i missforhållanden inom arbetslivet.
Dessa missforhållanden kan motverkas genom vidgade insatser från arbetar
skyddet. Arbetsmiljoutredningen har nu borjat arbetet med en ny lagstiftning,
som ska ge underlag for en skarpt overvakning från arbetarskyddets sida for
att arbetslokaler, maskiner, arbetsmetoder och andra inslag i arbetsmiljon an
passas till den manskliga arbetskraftens fysiska och psykiska forutsattningar.
De okade insatserna for att forbattra arbetsmiljon måste inriktas på att ge de
handikappade battre mojligheter att gora sig gallande på arbetsmarknaden.
Det galler inte minst de dova. Vi måste under 70-talet se till att vi i stor
re utstrackning kan anpassa arbetsplatserna till manniskorna och inte
tvartom.

Sarskilt vad galler den aldre arbetskraften måste en forandrad installning
komma till stånd. Det får inte bli så att vissa grupper genom villkoren i arbets
livet, genom yrkesskador och olika slag av handikapp får betala priset for
framsteg som andra grupper drar nytta av. Regeringen tillsatte 1969 en sar
skild utredning, som ska undersoka behovet av generell lagstiftning om an
stalIningstrygghet. Tonvikten laggs på frågan, om det stod som utgår till aldre
vid arbetsloshet, behover kompletteras med lagstadgad trygghet i anstall
nmgen.

Till de storsta reformerna under det senaste årtiondet raknar jag utvecklingen
av socialforsakringen. Den garanterar ekonomisk trygghet for den enskilde
i situationer som inte for så lange sedan betydde forsakelser och beroende av
understod från fattigvården. Den sociala tryggheten har byggts ut på en rad
olika områden under senare år. Vi har fått en forbattrad sjukforsakring, ett
tioårsprogram for hojda folkpensioner, fortidspension for dem som har ett hårt
och slitsamt arbete, den viktiga sjukronorsreformen, fria tekniska hjalpmedel,
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Hikemedelsrabattreformen, kraftigt okat stod till aldre och handikappade, for
att nu namna några av de reformer som också har betydelse for de dova.

Vår forandrade syn på handikappfrågorna borjar nu tranga igenom på en
rad områden i samhallet. Naringspolitik, lokaliseringspolitik och arbetsmark
nadspolitik måste i fortsattningen i hogre grad också ta hansyn till de handi
kappade. Detsamma galler arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildning. Arbets
marknadspolitiken har under senare år kunnat sattas in med okad kraft for
sarskilt utsatta grupper. En sådan grupp ar just de handikappade.

1960 års budgetanslag for sysselsattningsåtgarder for de handikappade var
13 miljoner kr. I 1970 års budget uppgår summan till 550 miljoner kr. Det
galler arbetstraning, arbetsredskap, naringsliv, skyddade verkstader och myc
ket annat. Dessa siffror speglar något aven grundlaggande forandring i tio
tusentals enskilda manniskors tillvaro.

For de handikappade var vagen till yrkeslivet tidigare ofta stangd. Nu oppnas
rnojligheterna till en meningsfull sysselsattning och ett rikare innehåll i till
varon. Men vi har inte nått några slutliga mål. Vårt trygghetssystem ar långt
ifrån fardigt. Vi lever i ett samhalle, dal' mycket ar ogjort. Vi står också mitt
uppe i ett fortsatt reformarbete, som avser att steg for steg vidga den enskildes
trygghet. Viktiga utredningar har startats for att reformera och forbattra
olika sociala stodåtgarder. Sådana aktuella åtgarder tar bl.a. sikte på utform
ningen aven tandvårdsforsakring, en oversyn av yrkesskadeforsakringen for
att forbattra formånerna vid olycksfall, okade insatser for att starka arbetar
skyddet och foretagshalsovården. Provning av mojligheterna att gora sjuk
penningen från forsakringskassan mera jamforbar med sjuklon från arbets
givaren, oversyn av gallande regler for invaliditetsersattning och invaliditets
tilIagg, oversyn av hela den forebyggande vården med avsikt att halsokontroll
och annan forebyggande halsovård skall samordnas och organisatoriskt in
ordnas i den av samhallet bedrivna sjukvården. Dessutom fortsatter handikapp
utredningen sitt arbete med viktiga frågor om handikappomsorgerna. I ett
betanka~de till hosten tar utredningen upp bl.a. frågor om fardtjap.sten, vilken
utan tvivel kan få stor betydelse också for dova och svårt horselskadade.

Direfter kommer utredningen att behandla skiida sporsmål om kulturell verk.
samhet for handikappade. Utredningens overvaganden och forslag i dessa
frågor kommer att spela en vasentlig roll aven for de dova.

De generella reformerna och forbattringarna inom socialforsakringen har l

icke ovasentlig grad medverkat till att ge de handikappadc en forbattrad
standard. Genom socialforsakringarna har vi också i stort sett kunnat avlasta
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kommunerna den traditionella ansvarigheten for den enskildes forsorjning
vid invaliditet. Men samtidigt har nya oeh for de handikappade vasentliga
uppgifter aktualiserats på det kommunala planet.

Nar vi nu intensivt diskuterar jamlikhetsfrågorna i vårt land ar det angelaget
understryka att våra insatser for att oka jamlikheten i forsta hand måste ta
sikte på låglonegrupper, de gamla, de sjuka oeh de handikappade.

Fortsatta kraftfuUa anstrangningar måste goras for att forbattra de handi
kappades villkor. Det ar angelaget att framfor allt ge de handikappade b.attre
mojligheter till utbildning oeh sysselsattning. Den moderna handikappvårdens
fortsatta utveekling oeh utformning måste m.a.o. bli ett markant uttryek for
våra jamlikhetsstravanden.

Varje handikappad har sina speeiella problem orh behov men oekså sina spe
eieUa mojligheter oeh forutsattningar till insatser. Samhallet måste soka till
godose behov oelt hjalpa vederborande att ta tiUvara sina ofta rika mojlig
heter. Ett handikapp ar aldrig ett absolut oeh stadigvarande tillstånd. Man
kan vara handikappad i en viss situation, i ett visst avseende men ha lika eller
battre mojligheter i andra. Handikappet ar en relativ foreteelse som ar be
roende på den situation man befinner sig i oeh på de krav som stalls. Insat
serna på handikappområdet måste syfta tiU att ge de handikappade trygghet
oeh mojlighet att utnyttja sin inneboende formåga.

Det har tagit lång tid innan man i vårt land, liksom i andra lander, nått
verklig forståelse for de handikappades sarskilda problem oeh behov. Man
har saknat insikt om att isolering från omgivningen oeh den manskliga gemen
skapen i samhallet for den enskilde ofta kunde upplevas som den svåraste oeh
mest kannbara foljden av handikappet.

Låt mig i detta sammanhang peka på det viktiga tillagg som år 1968 gjordes
tiII soeialhjalpslagen. Detta tillagg antyder oekså den fortsatta utveeklingen
på 1970-talet, både for handikappvården i gangse mening oeh for vår soeial
politik i stort.

Itillagget stadgas att varjy kommun ska tiUse att den som vistas i kommunen
får den omvårdnad som han eller hon behover. Kommunen ska gora sig val
fortrogen med den enskildes behov oeh verka for att detta tillgodoses. Detta
tillagg innebar genombrottet for tanken på den aktiva, uppsokande soeial
vården. Harigenom iklader sig samhallet ett ansvar for den enskildes person
liga trygghet på samma satt som soeia1forsakringssystemet garanterar hans
ekonomiska trygghet.
Jag tror man kan saga att de dovas många gånger svåra situation inte alltid
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varit tillrackligt observerad. De dava har som grupp intagit en speciell situa
tion i forhållande till andra grupper handikappade. Det ar forst under senare
år vi mera allmant blivit medvetna om att de dova som handikappgrupp stalIs
infor sarskilt svåra och komplicerade problem. Vi ar medvetna om de kvar
stående bristerna och de behov som foreligger om fortsatta insatser for de dova.
Ett uttryck harfor ar det sarskilda statsbidrag som från 1 juli i år utgår till
Sveriges Dovas riksforbund.

Vi vet att då det galler de dava ar det ofta så att deras skada ar medfodd.
De har kanske hela sitt liv levat med en vasentlig sinnesfunktion avskarmad.
Detta har medfort ett komplicerat tillaggshandikapp genom att de utan sin
horselformåga inte kunnat få tillgång till språket som andra. Atskilliga barn
dova, forr sakert de allra fIesta, har darfor levat i en påfrestande isolering,
ofta till synes mitt i samhal!sgemenskapen.

Eftersom dovheten fdimst och mest påtagligt yttrar sig som ett språkligt
handikapp, ar det naturligt att åtgarderna for de dava i forsta hand har satts
in i skola och undervisning. En tidig rehabilitering ar alltid mest verkningsfull.
Vi vinnlagger oss i vårt land numera om att upptacka ett barns handikapp
så tidigt som mojligt. Den forebyggande modra- och barnavården har byggts
ut kraftigt. Det gor det mojligt for oss att sakrare och tidigare hos barnen
observera skador som kan foranleda handikapp. I samma syfte, for att fore
bygga sjukdom och handikapp, satts nu alltmer allmant in en kontroll av alla
barn nar de har nått 4-årsåldern. En sarskild undersokning i denna ålder
i syfte att upptacka handikapp ger ytterligare mojligheter att tidigt konstatera
forekomsten av skador av olika slag. Då ar också utsikterna till bot och re
habilitering ofta avsevart stone an vid skolålderns intrade.

Under 1960-talet har vårt skolvasende byggts ut for att motsvara alla barns
och ungdomars ratt til! lika och god utbildning. Ar 1965 inordnades under
visningen for blinda och for dova elever i samma skollagstiftning som galler
seende och horande barn. Individualiseringen i den nya skolan och den okade
rarligheten i den pedagogiska verksamheten gor det mojligt att ge god utbild
ning aven åt de elevgrupper, t.ex. dova barn och rorelsehindrade barn med
komplicerade handikapp, som tidigare hade stora svårigheter att tillgodogora
sig undervisningen.

Den moderna skolans åtgarder for dova och andra handikappade barn inne
fattar i huvudsak undervisning i vanlig klass med individualiserade metoder
och tekniska hjalpmedel samt undervisning i vanlig klass med s.k. sarskild
specialundervisning och vidare undervisning i specialklass och specialskola.
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For varje handikappad elev ska valjas den undervisningsform eller kombina
tion av undervisningsformer som bast passar elevens forutsattningar och be
hov. Jag ar liksom Ni alla medveten om svårigheterna att i varje enskilt fall
leva upp till dessa målsattningar men allteftersom erfarenheterna samlas okar
forutsattningarna att ge den individuella undervisning som ar mest andamåls
enlig.

De dova och svårt horselskadade eleverna undervisas i specialskolan. Den
landstingskommunala horseivården - efter 1968 i samarbete med den primar
kommunala aktiva socialvården - svarar for den uppsokande verksamheten.
Fem specialskolor har låg- och mellanstadieundervisning for dova, en har
centraliserat hogstadium: Två skolar undervisar dova barn med komplicerande
handikapp. Undervisningen omfattar cirka 600 elever. S.k. externa klasser
administreras av några skolar. En gymnasial skola med fackskola, gymnasium
och yrkesskola for dova och svårt horselskadade elever håller på att byggas
upp i Orebro. Den ar lokalmassigt och organisatoriskt helt samordnad med
stadens och lanets ovriga gymnasiala skolar. Staten svarar fullt ut for skolans
uppbyggande och drift.

Det ar sjalvklart att undervisningen av dova barn erbjuder svårigheter. Det
ar angelaget att til! sådan undervisning knyta larare med speciell sakkunskap
och utbildning. Larartillgången ar alltjamt på sina håll knapp, men utbild
ningen av larare fortgår i sådan takt att vi kan hoppas att behovet av kvali
ficerade larare snart ska vara tillgodosett. En sarskild laromedelscentral håIler
på att utveckla tekniska hjalpmedel for undervisningen.

Jag har uppehåIlit mig vid skolan, darfor att den har en grundlaggande be
tydeIse for de dova barnens normalisering i samhallet.

En stodform for dova som tilldrar sig sarskild uppmarksamhet ar den mojlig
het tiIl hjalp genom tolk som infordes år 1968. Horselskadade - aven de med
jiimforelsevis ringa horseirester - har genom den tekniska utvecklingen fått
mojlighet att hora med horapparat. Liksom ovriga hjaIpmedel utlamnas hor
apparater gratis. Den helt dove ar emeIlertid for sin kommunikation med om
varlden många gånger beroende av personlig hjalp av tolk. 1968 oppnades
en mojlighet for sjukvårdshuvudmannen att med kostnadstackning från staten
tillhandahålla tolkhjalp åt dova. Denna stodform har således anslutits till den
av sjukvårdshU\\ldmannen administrerade och av staten bekostade verksam
heten med hjalpmedel åt handikappade.

Verksamheten med tolkhjalp åt dova har numera kommit i gång i ett 20-tal
landstingsområden. Harigenom har dova, som ar beroende av teckenspråket
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for sin kommunikation, mojlighet att få hjalp vid besok hos lakare, tandiakare,
forsakringskassa, socialvårdens organ, i butiker osv. Socialstyrelsen har i sam
råd med skoloverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen angivit narmare rikt
linjer for verksamheten.

En svårighet i verksamheten med tolkhjalp åt dova ar den alltjiimt på ;;ina
håll otillrackliga tillgången på utbildade tolkar. Det anordnas emellertid år
ligen utbildningskurser for tolkar och man kan hysa den forhoppningen att
behovet under de narmaste åren ska bli tillgodosett. I flera landstingsområden
anses tillgången på kvalificerade tolkar redan nu någorlunda tillfyllest.

Som alla vet har hjalpverksamheten i vårt land okat snabbt under de senaste
åren. Genom teknikens ron och landvinningar har vi fått fram nya slag av
hjalpmedel som ar till nytta for allt fler handikappade. Hjalpmedlen lamnas
ut gratis' till den handikappade utan inkomstprovning och utan någon ovre
kostnadsgrans for det enskilda hjalpmedlet.

Också for dova har det kommit fram en rad hjalpmedel som ar agnade att
underlatta livsforingen.

Det ar vår forhoppning att teknikens snabba utveckling skall oppna nya moj
ligheter till forbattrade kommunikationer for de dova. Handikappinstitutet .
foljer ingående vissa nya tekniska forsok och har i dessa frågor ett regelbundet
samarbete med televerket. Sannolikt kommer 1970-talet att ge oss helt andra
mojligheter att bryta den isolering många dova varit hanvisade til\.

Låt mig till slut understryka att handikapporganisationernas initiativ och
arbete får en allt storre betydelse for en effektiv handikappvård. Sarskilt vill
jag betona handikapporganisationernas betydelsefulla roll i kommunernas
uppsokande verksamhet. Inom organisationerna finns stor erfarenhet och
sakkunskap om handikappades problem och behov. Detta ar en vasentlig
tillgång for kommunerna ideras arbete. Det goda samarbete som 'byggts upp
mellan samhallets organ och handikapproreisen bor ytterligare utvecklas och
befiistas. Jag ar overtygad om att så kommer att ske under 1970-talet.

Sveriges dovas riksforbund har utfort ett beundransvart pionjararbete. For
bundet har i dag en utomordentligt stor betydelse for vårt lands ca 10 000
dova och svårt horselskadade. Samarbetet med andra lander i handikapp
frågor får allt storre betydelse. Det ar darfor gladjande att å regeringens
vagnar kunna halsa den XI nordiska dovkongressen valkommen til! Sverige.
Jag ar overtygad om att de personliga kontakter som har knyts och de over
laggningar som kommer att foras ska bli till gladje och nytta både for kon
gressens deltagare och for ovriga dova i våra nordiska lander.

21



Gudstjiinst i Nikolai kyrka. Norske

dovpriisten Ragnvald Hammer
predikar.

Psa!msång i kyrkan : Kyrkoherde
Folke Thuresson, Sverige, och
SDR:s teckenkor Gunilla H olm
berg, Leif Sandberg och Karin
Nylander.
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GUDSTJJ(NST

Oppningsmotet avslutades med en lunch i Handskmakaren, dar en represen
tant från Orebro stad valkomsttalade. Klockan 16.00 samlades deltagarna

ikolai kyrka dal' norske dovprasten Ragnvald Hammer predikade och
kyrkoherdarna Folke Thuresson och Alvar Grundborg medverkade vid altar
tjansten. En teckenkor från Dalarna sjong psalmer på teckenspråk. Finska och
svenska tolkar medverkade.

VJ(LKOMSTFEST

På kvallen var det valkomstfest i Handskmakaren med dans och underhål!ning.

I(ongressens andra dag - Il aug.

På kongressens forsta "arbetsdag" samlades deltagarna i sal A. Kongressens
president onskade valkommen och overlamnade ledningen av dagens for
handlingar til! vicepresident Ole Munk Plum, Danmark.

Upplaggning av plenumsmotet : Inledningsforedrag och darefter tre fasta
diskussionsinlagg.

Kongressens tema behandlades ur många synvinklar, och foredrag och diskussioner
foljdes med spant intresse.
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Arbetsmarknadens krav
och den doves behov av teoretisk
och yrkesmiissig utbildning

Inledningsforedrag av byråchef Albert Bergh,

Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm.

1. Ekonomiska Vad karaktariserar vårt lands ekonomiska utveckling? Dei:
forhållanden mest utmarkande draget ar produktionens snabba tillvaxt.

Det ar for ovrigt en egenskap som ar gemensam for de fIes
ta avancerade industristater. På varje individ kommer idag

2;12 gånger så mycket varor och tjanster som i borjan på
3D-talet och 10 gånger så mycket som under senare halften
av 18DD-talet. Frukterna av detta okade valstånd har kun
nat njutas i form av battre bostader, hojd matstandard, batt
re undervisning, sjukvård och kommunikationer ; mer fritid
och storre trygghet.

Individen har fått mojlighet att i ett samhalle med en rik
och differentierad marknad av varor och tjanster realisera
ett bredare register av onskemål och behov. Manniskan har
ar inte langre klavbunden aven daglig kamp for sitt livs
uppehal1e; en kamp som tidigare satte snava granser for be
hoven och en snavare for deras til!fredsstal1ande, som gjorde
onskemålen kortsiktiga och verkligheten hotfull. Valståndet bor
i framsta rummet matas i sådana termer, som ett medel att
åstadkomma en mer varierad och inne1lållsrik mansklig till
varo.

Den ekonomiska utvecklingen har givetvis påverkat efterfrå
geinriktning och produktionsfOrutsattningar. Dagens svenska
produktionsstruktur, vad vi producerar och hur vi produ
cerar, praglas av att vårt land nått en hog ekonomisk ut
vecklingsnivå.
Industrin intar en central plats samtidigt som en vasentligt
stone del av befolkningen an tidigare ~r sysselsatt inom
samfiirdsel, handel, undervisning och andra tjansteproduce-
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rande verksamhetsgrenar. Jordbruket har daremot fått en
alltmer undanskymd plats. Det agrara samhallet har blivit en
industri- och servicestat, och med den fortgående urbanise
ringen har också foljt nya krav på individen, en forandring
av vanor och normer, umgangessatt och rekreationsmedel.
Detta ar som bekant ingen exklusivt svensk foreteelse. Sam
rna monster ser man overallt inom de avancerade industri
staterna. En jamforeise mellan de nordiska landerna ger vis
;erligen vid handen att arbetskraftens procentuCllla fordeI
ning inom de olika landerna inte ar helt likartad, men det
ar andå mest variationer på samma utvecklingstema.

Inom jord- och skogsbruket sysselsatts i Finland fortfarande
en fjardedel av arbetskraften mot ca en tiondel i Danmark
och Norge. Industrins och byggenskapens andel av arbets
kraften ar ungefar 47 proc i Sverige, 40 proc resp. 38 proc
i Danmark och Norge och 36 proc i Finland. Fisket och sjo
farten tar i anspråk storre del av arbetskraften i Norge an
i de ovriga nordiska landerna. På langre sikt går erneIlertid
utvecklingen åt samma håll. Personalbehovet minskar i de
s. k. modernaringarna men okar istallet dels inom servicesek
torn, dels inom metall- och verkstadsbranschen som får aUt
storre dominans inom industrin. Manniskorna dras till sta
derna vilket leder till okade svårigheter for glesbygderna. Alla
lander har sett sig nodsakade att infora regionspolitik i olika
former (lokaliseringspolitik, distriktsutbyggnad, egnsudvik
ling) .

Uppmarksammade uttryck for omstaUningen av produktions
inriktningen under senare år har varit foretagsnedIaggnin
gar och fusioner m. m. i samband med att en koncentration
skett till storre foretagsenheter och att vissa branscher fått av
sattningssvårigheter. Strukturomdaningen och branschrationa
liseringarna har drivits fram av efterfrågeforandringar, av
forandringar i den internationella strukturen. Genom att den
inhemska prisnivån okat mer an priserna på den internatio
neIla marknaden har foretagens vinstmarginaler krympt vad
galler exportprodukterna och detta har bidragit till att fo
retagen tvingats rationalisera och strukturera om sin verk

samhet.

25



2. Tekniska
forhållanden

26

Vår tillvaro styrs i hag grad av resultaten av den explosions
artade tekniska forandringen. Såval fritid och hemforhållan
den som arbetsrutiner praglas av denna forandring. En avan
cerad teknologi forser oss standigt med nya hjalpmedel, med
effektivare och billigare tillverkningsmetoder.
Till stor del har de tekniska nyheterna tillkommit inom fore
tagen, genom det forsknings- och utvecklingsarbete som sker
inom dessa. Målsattningen for utarbetandet av mer mekani
serade tillverkningsmetoder har i fars ta rummet varit att for
billiga produktionen och att darigenom aka vinstmarginaler
na. I andra hand har framhållits att man darigenom åstad
kommer hogre och jamnare kvalitet på produktionen genom
inbyggda kontrollfunktioner.

Genom fusioner och kapacitetsutvidgningar har skapats stor

re resurser for investeringar i utvecklingsarbeten av detta slag.
De stora foretagen ar dessutom mer lampade for inrattan
de av mer mekaniserade tillverkningsanlaggningar. Det ar så
lunda att vanta att den fortgående strukturomvandlingen kom
mer att avsatta spår i form av mer automatiserade tillverknings
satt. Genom koncentration till storre f6retag skapas också for
utsattningarna for en produktion av ett mindre antal, mer ens
artade produkter i betydligt langre serier an tidigare.
Man brukar schematiskt tala om den tekniska utvecklingen
som ett system i tre steg, varvid man skiljer mellan låg, medel
och hag mekaniseringsnivå. Den låga mekaniseringsnivån kan
netecknas av att arbetaren sjalv kan styra och kontrollera
arbetssituationen och att arbetet ar varierande. I medelni
vån ar individen styrd av sin maskin eller aven mekanisk
rutin så att arbetet i stor utstrackning ar bestamt av andra
an ho~om sjalv. Hans arbetssatt består av upprepade arbets
rareIser i fixerade fOrlopp. I slutet av detta stadium frigors
arbetaren allt mer från sin maskin och får allt storre frihet i
sina rareiser. Kraven staIls mer och mer på psykiska faktorer
som uppmarksamhet, formåga til1 snabba bedomningar och

beslut.
Vid hag mekanisering overtas allt fler individuella beslut och
handlingar av maskinen. Individen blir mer overvakande och
ingriper relativt sallan. Man kommer in på nya psykiska krav;



krav på hog beredskap och formåga att handla precist, ade
kvat och snabbt om något onormalt intraffar.
Den tekniska utvecklingen staller hårda fordringar på arbets
tagarens rorlighet och anpassningsformåga till nya situatio
ner, liksom till hans inlarningsformåga. De allt mer avance
rade tillverkningsmetoderna jamte det okade ansvar som av
kravs individerna i arbetssituationen medfor också stegrade
fordringar på utbildning och teoretiska kunskaper.

Den ekonomiska och tekniska utvecklingen återverkar sjalv- 3. Trygghet och
fallet på många samhallssektorer och okar behovet av sam- omvårdnad

halleliga ingripanden av olika slag. Den ekonomiska utveck-
lingsnivån bestammer också individernas anspråksnivå på so-
cial service.

ParallelIt med de ekonomiska forandringarna loper en utveck
ling av samhallets insatser for att ge manniskorna storre
trygghet, battre utbildning, mer fritid och vidare tillgång till
stodåtgarder, vård och omvårdnad. Utbildningspolitiken har
stått i centrum for de senaste decenniernas omskapande verk
samhet. Sjukvården har expanderat kraftigt och fått tillgång
till allt mer forfinade instrument. Genom socialpolitiken har
individen tillforsakrats ett storre mått av trygghet. I samma
takt som den traditionella ekonomiska strukturen brutits ned
och ett nytt monster byggts upp har samhallet måst gripa in
med omfattande åtgarder av arbetsmarknadspolitisk art for
att trygga den enskildes ratt och mojligheter till arbete.

Denna utveckling av samhallets service-inrattningar kan av
lasas i den forskjutning som agt rum från privat till offent
lig sektor. Denna under hela efterkrigstiden livligt debattera
de strukturforskjutning har medfort att den andel av natio
nalprodukten som tas i direkt anspråk for offentlig konsum
tion och investering undergått en fordubbling under de se
naste trettio åren och utgjorde 1967 30,6 proc (Danmark) 
35,3 proc (Sverige). Av den offentliga konsumtionen svarar
halso- och sjukvård samt socialvård tillsammans for ungefar
50 procent.
For att kunna forverkliga arbetsmarknadspolitikens framsta
mål att åstadkomma och bevara en full, produktiv och fritt
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vald sysselsattning, dvs. att bereda varje enskild individ ett
arbete som står i proportion til! dennes onskemål och moj
ligheter har de nordiska landerna skapat en offentlig arbets
formedlingsservice och darjamte gjort sarskilda insatser nar
det galler vissa grupper. Handikappade, som på grund av
fysiska, psykiska eller sociala belastningsfaktorer har svårt att
direkt inpassas på den oppna arbetsmarknaden måste erbju
das sarskilt stod. For dem har arbetsvårds- (revaliderings
attforings) verksamhet organiserats. Denna har expanderat
mycket kraftigt på senare år och fått en alltmer ansvarsfull
stallning. Antalet arbetsvårdssokande t. ex. i Sverige okade
från 50.000 år 1963 till 86.000 år 1968 och åtgarderna for
handikappade svarar for c:a 1/3 av statens utgifter for ar
betsmarknadspolitiken.

Arbetsvården utgor alltså en mycket viktig del av arbetsmark
nadspolitiken. Med sina resurser skall den stodja den handi
kappade som ar i behov av dess tjanster, medverka til! hans
trygghet i och anpassning till arbetslivet.

4. Den enskilde Det har har talats relativt utforligt om sådana saker som eko
indviden nomisk utveckling, produktion, teknologi, automation, struk

turfOrandringar, serviceåtgarder, sociala forandringar. Man
kan med fog fråga sig var individen kommer in i bilden. Ar
det inte forst och framst individens talan som skall foras? Ar
manniskan endast en prick i samhallsarkitektens byggnadsrit
ning, en siffra i statistikerns hoprakning? På satt och vis lir

det så; manniskan fods in i en tillvaro som ar mer kompli
cerad och differentierad an någonsin tidigare, som staller
hårdare krav på inlarning och anpassning.

Manniskan har att orientera sig i en tillvaro kannetecknad
just av de funktioner som tidigare berorts - ekonomi, tek
nologi och samhallelig service. Den enskilde ar splittrad i
mångfalden av forpliktelser och lojaliteter, krav och onsknin
gar. Det ar i samspel mellan dessa funktioner som han skall
traffa sitt yrkesval. For att detta skall vara mojligt kravs in
formation om de olika valalternativen, en insikt i de egna
onskningarna och kvalifikationerna och en arbetsmarknad som
ar oppen i betydelsen icke-diskriminerande.
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Har skall samhallets makro-perspektiv mota individens mikro
perspektiv. Arbetsmarknadspolitikens målsattning om den ful
la och fria sysselsattningen skall sammanfalla med indivi
dens onskan att få ett jobb som gor honom tillfreds. Nar sam
hallets målsattning och individens onskan står i konflikt med
varandra, då blir samhallet ett mausoleum over felslagna be
rakningar och forfelade forhoppningar, då steInar systemet till
en omansklig apparat och byråkratin blir en tvångstroja for
drommen och tanken. I ett sådant lage tenderar medlen att
inta målsattningens plats som det centrala.

Kraven på ett utbyggt, differentierat och komplicerat sam
halle med en mångfald av institutioner och organisationer for
den enskilde att finna sig tillratta mellan måste stallas med
stor skiirpa for att systemet inte bara skall bIl ett dott skal utan
en levande organism. Varje manniska vars resurser misshus
hållas, som inte får en chans att forverkliga sig sjalv i sin
arbetssituation utgor en anklageIse mot detta system.

Vad som ar ett lampligt arbete kan i sista hand endast avgo- 5. Den dove

ras av den enskilda manniskan sjalv, genom hennes trivsel på arbets-

Il . Id' 'f y k .. k' f···· marknadene er otnvse me sma Uppgl ter. r esons nmgar, orutsatt-
ningar etc. varierar i det oandliga från person till person,
från situation till situation.

For den handikappade beskars mojligheterna till ett fritt och
allsidigt yrkesval av de begransningar som hans handikapp
satter. Det ar har viktigt att slå fast att ett handikapp endast
kan beskrivas som en funktion av den yttre miljons fordrin
gar. Endast då handikappet inverkar negativt på funktions
formågan i en given situation ar det meningsfullt att tala om
ett handikapp.

Det ar ytterst vasentligt att samhallet erbjuder ett så rikt och
varierat yrkesvalsmaterial som mojligt for de handikappade,
att alla utbildningsmassiga, tekniska och administrativa åt
garder vidtas for att utvidga registret av arbetsalternativ.
For den dove ar naturligtvis situationen mycket besvarlig i
ett samhalle och en kultur som genom sjalva sina forutsatt
ningar kraver så mycket av kommunikation, kontakt och in
formation mellan sina medlemmar. Den dove blir latt avsku-
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ren inte endast från den gemenskap som horsel- och talfunk
tionerna mojliggor utan aven från en stimulerande arbets
gemenskap. På denna punkt måste den doves avskarmning
brytas - också han har ratt till en meningsfull och tillfreds
stallande sysselsattning.

Hur utfaller då denna principiella rattighet i praktiken? Har
den dove mojlighet att kunna forverkliga och utveckla sig i
sin praktiska yrkesutovning. Har måste man tyvarr konstate
ra att det brister åtskilligt. Handikappet ar aven sådan art
att det ar svårt att finna tillfredsstallande arbetsuppgifter. In
dustrin staller all t mer rigorosa krav på sina anstallda; den
tekniska och ekonomiska pressen blir synnerligen kannbar for
de horselhandikappade. Utvecklingen och den forandring av
arbetskraven den for med sig går också på många punkter
emot de dova. Serviceyrkena staller fordringar på ett livak.
tigt informationsutbyte. Avvecklingen av hantverksyrkena som
valutbildade dova tidigare funnit sig val tillratta i har också
missgynnat dem. Allmant kan sagas att de dova återfinns inom
de så kallade lågloneyrkena. Till handikappet kommer alltså 
som så ofta - ett ekonomiskt och socialt handikapp.

De dova utgor en relativt stor grupp. Vilka yrken finns de
representerade i? Ett gladjande faktum ar att man inte lang
re kan tala om sarskilda dovyrken; de dova finns numera
inom ett vidstrackt falt inom arbetslivet - ett falt som dock
bor ytterligare vidgas. En svensk undersokning som foretagits
med syfte att utrona hur de fordelade sig på olika arbeten
har givit klart besked om detta. Undersokninngen omfattade
en 5-års period. Den omfattade alla elever som skrivits ut från
dovskolorna och sedan gått i fortsattningsskolan och daref
ter med konsulenternas hjalp eller eventuellt på annat satt
gått ut i arbetslivet. Det var ungefar 500 elever. Det visade
sig att 95 proc av de elever som hade lamnat dovskolornas
fortsattningsskolor med en forberedande eller avslutad yrkes

utbildning ar sjalvforsorjande.
Uppenbart var att så ytterst få hade gått vidare till yrken
som kraver en bredare utbildning eller till en helt intellek
tuellt inriktad utbildning. Det ar hantverksyrken, maskinar
bete, yrken dar den praktiska utbildningen ar overvagande



och dar den teoretiska inte kraver så mycket, som domine
rar. Detta medfor också att de placerar sig i relativt låga
loneklasser och att de blir kansligare for omstallningar. De
får svårare att anpassa sig till ett nytt yrke, om de skulle tvin
gas sluta det arbete dar de ar sysselsatta. Det visar sig också,
att de dova klamrar sig fast vid de yrken de har. Det fore
faller inte vara en slump enbart, att de horselskadade vid en
uppfoljningsundersokning som arbetsmarknadsstyrelsen fore
tagit visar den hogsta procentandelen kvar i anstallning (59
procent) av arbetsvårdssokande som placerats i oppna mark
naden. Detta bor inte ses som ett bevis på deras arbetstill
fredsstallelse och trivsel med sina uppgifter, utan som ett tec
ken på deras radsla for att byta jobb, deras svårigheter att
stii1la om sig till nya arbetskrav, deras farhågor att inte få
en ny anstallning. Detta ar någonting man måste beakta, nar
man frågar hur den dove trivs i sitt arbete ; hans uttalanden
måste sattas i reIation till denna valmotiverade radsla.

For att belysa de skiIda yrkestyper som sysselsatter dova kan
namnas: kartritare, kontorsarbetare, djurskotare, finmekani
ker, tandtekniker, borrare, svarvare, svetsare, pressare, hop-,
sattare, ellindare, byggnadstraarbetare, inredningssnickare,
chokladvaruarbetare, bokbindare, tryckare, fotolaboratoriear
betare, paketeringsarbetare, smorjare, lagerarbetare, koksbi
trade, datamaskinoperatris, maskinskriverska etc. Givetvis upp
visar arbetsplaceringarna regionala skillnader. Overvikten av
praktiska arbeten framgår klart av upprakningen som ar ham
tad ur en arbetsformedlingsrapport.

Som namnts staller arbetsmarknaden allt strangare krav på
utbildning och teoretiska kunskaper hos arbetstagarna. Ut
bildningen siktar ernelIertid inte enbart till att anpassa med
borgarna till naringslivets behov, den syftar också till demo
kratisk fostran och mojligheter till allman forkovran, till akti
vering av den enskildes . mojligheter och traning till samar
bete och gruppverksamhet. Samhallets frihet ar beroende av
att man fostrar dess invånare till fria, sjalvstandiga indivi
der; den sociala dynami~en ar avhangig av de enskilda med
borgarn~skritiska tankande.

6. Utbildning
fOr de d6va
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Sådana allmanna målsattningar intar en central plats vid
den revidering och utbyggnad av utbildningen som under de.
senaste åren skett och sker i Norden. Man kan också tala om
en allman tendens från en specifikt yrkesinriktad utbildning
til! en mer allmanorienterande som bygger mer på formågan
att inhamta kunskap~ran på kunskaperna i sig sjalva.

For den handikappade ar det onskvart och nodvandigt med
en avpassad och avancerad utbildning for att i mojligaste
mån kompensera handikappet samt oka hans anstallnings
trygghet och konkurrensformåga på den oppna arbetsmark
naden. Den snabba omstallning av yrkeskraven som de tek
niska och ekonomiska forandringarna medfor gor att inte hel
ler de bor få en alltfor strikt yrkesinriktad utbildning. Målet
blir då detsamma som for den allmanna utbildningsverksam
heten att oka fonden av allmankunskaper. For att illustre
ra dessa principer och deras tillampning valjer jag exempel
från Sverige. Den handikapputredning som sedan några år
tillbaka varit verksam fastslår i sitt senaste betankande, "Batt
re utbildning for handikappade", att "huvudprinciperna for
de handikappade barnens skolundervisning kan sammanfat
tas i en från den enskilde elevens synpunkt långt driven nor
malisering och integrering samt en flexibilitet i anordningar
na som gor att de kan anpassas efter den enskildes behov.
Ordet normalisering står for ett synsatt som innebar att den
handikappade, så långt handikappet gor det mojligt, med
den omvårdnad och det stod som samhallet erbjuder skall
kunna leva som alla andra. Integrering ar ett medel att nå
normalisering. Flexibilitet i åtgarderna innebar att de skall
tillgodose varierande behov".
Det kan vara på sin plats att återkomma til! frågan om
normalisering respektive integrering vad galler de dova i un
dervisningen då detta ar ett av de mest debatterade och
omstridda områdena - forst emellertid en snabbskiss av ut
bildningsvagarna for de dova.
Det finns i Sverige for narvarande sex specialskolor for
horselskadade. Benamningen specialskolor ersatte vid riks
dagsbeslut 1965 de gamla benamningarna blind- oc~ dovsko
lor. For att utradera stampeln av sarpraglade institutioner



och jamstalla dem med andra skolar i detta hanseende namns
de vid egennamn. Skolorna ar:

1. M anillaskolan i Stockholm. Specialskola for horselskadade
barn for ostra distriktet.

2. Ostervångsskolan i Lund. Specialskola for horselskadade barn
for sodra distriktet.

3. Vanerskolan i Vanersborg. Specialskola for horselskadade
barn for vastra distriktet.

4. Kristinaskolan i Harnosand. Specialskola for horselskadade
barn for norra distriktet.

5. Birgittaskolan i L>rebro. Specialskola for horselskadade barn
med horseirester samt talskadade.

6. Asbackaskolan i Gnesta. Specialskola for horselskadade ut
vecklingsstorda barn.

Vid dessa skolar har grundskolans låg- och mellanstadium
borjat inforas från och med Uisåret 1965/1966. Grundskolan
for dova skall vara fullt genomford i och med utgången av
lasåret 1970/1971. Enligt beslut har all hogstadieutbildning
centraliserats till Orebro från och med lasåret 1968/1969 och
gymnasial utbildning centraliseras dit från och med 1971/1972.
Forsoksverksamhet med fackskola, yrkesskola och gymnasium
for specialskolans elever pågår sedan lasåret 1967/1968, och
denna ager rum vid vanliga skolor i staden.

Det kan ha sitt intresse att gora en jamforeise mellan
stadieindelningen i grundskolan for dova och stadieindel
ningen i det vanliga skolvasendet. Den ordinarie grundsko
lan ar indelad i låg-, mellan- och' hogstadium om vardera
tre årskurser. Det ar orealistiskt att tanka sig att kunskaps
inhamtandet for en horselskadad och språkfattig elev skall
kunna klaras av på samma tid som for en normalhorande.
Detta skulle kunna motivera t.ex. en tolvårig grundskoletid.
Utredningen "Grundskola for blinda och dova" har ernelIer
tid stannat for en konstruktion av samma typ som for den
ordinarie skolan med låg-, mellan- och hogstadium. Lågsta
diet innehåller dock ett extra år for sarskild traning av den
horselhandikappade. Lågstadiet omfattar sålunda årskurserna
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1-4, mellanstadiet 5-7 oeh hogstadiet 8-10. Obligatoriet,
grundskolan for dova, ar alltså tioårigt. Frivillig ar forskolan
for horselskadade som for dessa innebar en annu viktigare
forberedelse for skolan an for barn i allmanhet.

Skolan har oekså mojligheter att foreslå ett frivilligt på
byggnadsår på det treåriga mellanstadiet som kan fordjupa
oeh bredda amnen oeh moment som en viss elev eller en
grupp elever behover. I ovrigt har den tioåriga. grundskolan
for horselskadade samma innehåll oeh målsattning som den
allrnanna grundskolan. Utover den allrnanna målsattningen
kommer doek till, att man skall infora den dove i normal
språket for att darigenom så långt som mojligt ge honom
språk oeh tal oeh oppna kommunikationsvagarna utåt mot
omvarlden.

Anpassningsundervisning for horselskadade bedrivs mom
arbetsmarknadsutbildningens ram. Dess framsta uppgift ar
att genom sarskild undervisning anpassa eleven till handi
kappet så att denne så långt det ar mojligt skall kunna
klara sig på egen hand. Dartill skall praktisk yrkesprovning
ges. Kurstiden ar 39 veekor oeh undervisningen sker vid

Centrala omskolningskurserna, Uppsala: Anpassningskurs for
horselskadade. Yrkesutbildning for horselskadade meddelas vid
omskolningseentrets olika kurser.
For horselskadade sarskilt anordnad yrkesutbildning ges for
narvarande vid foljande skolar :

y rkesskolan i Stockholm for horselskadade (Tysta skolan),
Stockholm. l-årig kontorskurs. l-årig teoretisk kompletterings
kurs for· horselskadade (preparandkurs). Dessutom deltidskur
ser (kvallsundfprvisning) i maskinskrivning, hushållsgoromål
oeh husbehavssomnad.

vasterledss~olan, Vaxjo (påbyggnad på den hittillsvarande dov
skolan) . Fortsattningsskola for horselskadade fliekor med
grundlaggande yrkesutbildning i kladsomnad, laboratoriearbete,
hår- oeh s~onhetsvård, textning, kartritning, maskinskrivning,
maskinrakning, bokforing, hålkorsstansning, sjuk- oeh barna
vård samt husligt arbete.



Vanerskolan, Yanersborg (påbyggnad på hitillsvarande dov
skolan). Fortsattningsskola for horselskadade ynglingar med
grundlaggande yrkesutbildning for skraddare, snickare, tapet
serare-, målare- och mekaniker. Vid kommunala yrkesskolor, hos
industrins yrkesskolor samt hos enskilda foretagare i staden eller
i Trollhattan forekommer aven utbildning i åtskilliga andra
yrken.

Yrkesutbildningen skall från och med lasåret 1971/1972
centraliseras til! Orebro. Betraffande Yasterledsskolan och
Yanerskolan foretogs sista nyintagningen till lasåret 1967/1968
varefter deras utbildning skall overforas till Orebro. For
soksverksamhet pågår i Orebro från och med lasåret 1967/
1968 med utbildningen integrerad i de vanliga yrkesskolorna
i staden.

Handikapputredningens ord om "normalisering" och "in- 7. Normalise·

tegrering" har redan namnts. Normaliseringen ingår som ett ri.ng, integre

led i en stravan att minska klyftor och barriarer mellan in- nng

divider och grupper i samhallet och framja solidaritet och
tolerans.

Normaliseringsprincipen var en ledstjarna for den utred
ning som under 1940-talet lade grunden til! den svenska ar
betsvårdens organisation. Den innebar att handikappade skall
i gorligaste mån inordnas i det ordinarie system av "sociala
tjanster" som ar under utbyggnad. Integrering ar instrumen
tet for att realisera detta: Exempelvis i grundskolan skall
alla gå i sammanhållna klasser - i stort sett oberoende av
grad och typ av begåvning och oavsett handikapp. Denna
princip ar dubbelsidig : dels galler den de avvikande, vill
lindra deras utsatthet genom att ge dem til!gång til! de ar
rangemang som står oppna for medborgarna i ovrigt, dels

galler den de icke avvikande, vill genom praktisk konfronta
tion lara dem att acceptera och forstå de som inte i alla
hanseenden ar lika. En demokrati som inte bygger på en
sådan tolerans urholkas och forvandlas till en elitokrati. En
humanism utan en allsidig lojalitet blir ett tyranni under
tackmantel.
Man får mellertid akta sig for att driva intergrationstan-
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kandet alltfor långt. Normaliseringsprincipen måste tiWimpas
på den enskilda manniskans villkor. Det ar inte alltid sagt
att alla handikappade mår bast av att integreras i en vanlig
skola. Det kan handa att de når en battre och mer avspand
utveckling i en miljo som delas med kamrater i en likartad
situation. Det har visat sig vara fallet vad galler dova och
många gravt horselskadade. På grund av sitt allvar1iga kom
munikationshandikapp blir de andå utanfor den normala ge
menskapen, isolerade och segregerade - men på ett for dem
sjalva an grymmare satt - inom den integrerade miljon.

En annan synpunkt som fortjanar att framhållas ar, att
de icke handikappade på ett tidigt stadium måste satta sig
in i de problem som ett handikapp medfOr. For att den m
tegrerade gemenskapen skall fungera fordras det upplysning
och kunskaper. Dagens Nyheter har haft en uppmarksammad
serie om s.k. mobbing: hur somliga avsnors från kamratkret
sen, blir standigt retade, standigt utsatta outsiders, hack
kycklingar som det ar okej att ge sig på, som omgivningen
skiktar ut som vallovliga objekt for aggressioner. Det ar en
skrammande, skyddslOs varld som kommit fram genom inter
vjuer på skolgårdarna. For att motverka sådana mekanismer
som uppenbarligen ar mycket vanliga och som utgor gro
grunden for ett sedimenterat samhalle dar de avvikande ham
nar i botten, aar de på ett eller annat satt handikappade
aldrig tillåts att bli delaktiga av det gemensamma kollektivet,
måste man satta in en intensiv information.

Alltsedan slutet av 17DD-talet och borjan av 18DD-talet då
I'Epee i Frankrike och Heinicke i Tyskland borjade med un
dervisning av dova barn har striden om den lampligaste pe
dagogiska metoden och sattet att kommunicera dova sins
emellan och med horande pågått med stor frenesi. Frans
mannen haydade att teckenspråk och handalfabet kombine
rade med skrivning var utmarkta hjalpmedel att komma i
kontakt med dova barn och satta dem in i den symbolvarld
som mojliggor kunskap och forståelse. Tyskarna daremot me
nade att man borde lara dova att tala och på så satt vidga
de dovas kommunikationsområde till att omfatta de normalt



horande, vilkas tal de skulle tolka VIa lapprorelserna. De
menade, att man skulle undvika teckenspråket.
Det skulle fora alltfor långt att redovisa den debatt som
alltsedan dess forts om de bagge metodernas varde. Specialis
terna har fortfarande delade meningar darom. Det ar dock
kanske på sin plats att har fora in normaliseringsprincipen
och se vilken stalIning den intar i denna debatt. Den norske
dovspecialisten dr Terje Basilier har tecknat situationen sålun
da: "Huvudsaken for de dovas inlarning blev (sedan man
upptackt artikulationsmetodiken) att lara dem tala och um
gås med horande, och det såg lange ut som om man hade
glomt aUa de andra inneboende mojligheterna... det att kun
na tala ar en viktig del av de dova barnens inneboende
mojligheter och det får inte forsummas. Men vad hjalper
det om ett dovt barn ar duktigt till att tala nar det inte
har någon personlig erfarenhet och livsinnehåll att tala om?
Då blir talet ett tekniskt fenomen och ett yttre tecken. Ett
slags statussymbol på att man ar lik de horande".

I fortsattningen framhåller Basilier hur just denna anskan
att "normalisera" sina handikappade barn gor att foraldrarna
inte vill att de skall lara sig handalfabetet och teckenspråket.
Man har trott, att teckenspråk hindrar ptveckling av ta!
och lappavlasning. Men flera vetenskapliga undersokningar
har enligt Basilier påvisat, att barn som får anvanda tecken
språk tillsammans med talet blir skickligare i både lappavlas
ning och skriftspråk och talar lika bra eller dåligt som elever
som fått ren artikulationsundervisning.

En svensk utredning har visat att bara 15 procent av dova
elevers tal ar forståeligt for horande. Vad blir då den storre
gerpenskapen av? Varfor skall - om Basiliers fOrutsattningar
stammer - så mycket energi laggas ner både av larare och
elever på att inhamta en talformåga som man sedan inte kan
bruka utanfor en mycket snav krets? Vad skall man anvanda
ett språk till, om det inte duger som kommunikationsmedel?
Om så mycket tid har lagts ned på inlarandet av ett bristfal
ligt tal, att kunskaper och erfarenheter som man annars hade
kunnat få del av fått sitta ernelIan? Det ar ett dilemma som
specialskolorna har att reda ut. Målsattningen får inte bli
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att endast forvandla den dove till, for att tala med Basilier,
"en blek kopia av oss horande".
Normaliseringsprincipen får inte drivas hur långt som helst,
får inte tillampas urskiljningslost, det blir slutsatsen av detta
resonemang dar frågestallningarna medvetet spetsats till for
att tydliggora vådan aven oinskrankt tillampning av nor
maliseringsprincipen. Normaliseringsprincipen måste, som ock
så handikapputredningen fastslår, tillampas på de handikap
pades villkor, inte på de "normalas".

Arbetet på språk- och talgivning loper som en rod tråd
genom all undervisning av dova och andra gravt horselskada
de. Någon inlarning och ovning av teckenspråket ges inte
forran på hogstadiet, och då ar amnet frivilligt. Det hind
rar inte att eleverna utvecklar ett eget utbildningssystem av
teckenspråket, en informell undervisning dar de aldre eleverna
trimmar de yngre; detta om något tycks val utvisa behovet
av teckenkommunikation. For den skull skall vi dock inte
glomma den stora betydelse som språk- och talundervisningen
har. Alla elever ar inte lika, de har skiIda forutsattningar
och behov liksom alla andra manniskor.

Som komplement till den ungdomsutbildning for dova som
har tecknats kommer for de vuxna den allt mer expanderan
de arbetsmarknadsutbildningen. Som en naturlig f6ljd av de
strukturforandring-ar som utmarker vårt samhalle, och de nya
krav som riktas mot arbetstagarna så utgor denna ett mycket
viktigt arbetsmarknadspolitiskt instrument. Ungefar 100.000
personer genomgick under 1969 någon form av arbetsmark
nadsutbildning, d. v. s. omskolning, vidareutbildning, fort
bildning eller reaktiveringsutbildning.
Arbetsmarknadsutbildning ar ett samlingsbegrepp for sådan
utbildning for vuxna som beviljas på sysselsattningspolitiska
grunder. U tbildningen skall syfta till att underlatta arbets
kraftens anpassning till forandringar på arbetsmarknaden. Sin
storsta uppgift har arbetsmarknadsutbildningen som hjalp
medel i åtgarderna mot arbetsloshet som betingas av struk
turforandringar inom naringslivet.
Arbetsmarknadsutbildningen ar vidare ett verksamt mede!



for att jamna vagen åter till arbetslivet for bl. a. hemmavaran
de kvinnor liksom for aldre arbetskraft. Sedan lange spelar
utbildningsverksamheten också stor roll i rehabilitering av
handikappade. Totalt var 30 011 handikappade i yrkesut
bildning under år 1968.

De dovas situation i arbetslivet har redan berorts. Deras
radsla for att forlora sin anstallning ar omvittnad. De drabbas
hårt vid en foretagsnedlaggelse, har svårt anpassa sig till en
ny syssla vid en rationalisering av den avdeIning dar de arbe
tar. For dem ar det av synnerlig vikt att de vid eventuell
arbetslOshet eller då de ar i farozonen vid hotande arbetsloshet
kan nås av arbetsmarknadsutbildning i form av omskolning.
Omskolhingsverksamheten bor då sikta till en yrkesinriktning
som ger den dove så stora mojligheter som mojligt till sjalv
forverkligande. Också vidareutbildning ar ett viktigt moment
for att ge handikappade storre trygghet i anstallningen.
For dem som på grund av sitt handikapp inte genast via
arbetsformedlingen kan erbjudas arbete på den oppna arbets
marknaden kan samhallet genom arbetsvården erbjuda sar
skiida hjalp- och stodåtgarder for en arbetsplacering. Detta
forutsatter en utredning av den sokandes onskningar och moj
ligheter. Arbetsvården utgor en viktig del av samhallets ar
betsmarknadspolitik.

Arbetsvården samarbetar intimt med andra institutioner:
t. ex. sjukhus och forsakringskassor. De flesta som kommer
till arbetsvården har remitterats dit från olika institutioner
och från formedlingsexpeditionerna.
Arbetsvårdens uppgift ar sålunda att genom olika åtgarder
vidga den handikappades yrkesvalsmojligheter och underlatta
hans anpassning till yrkeslivet. Arbetsvårdens utredning
kompletteras for de mera svårbedomda med anlagsprovning
eller arbetsprovning.

Arbetsprovning innebar praktiskt utronande av lamplighe
ten for visst yrke genom arbete under yrkesmassiga former.
Jamsides sker medicinska undersokningar och utredning om
sociala forhållanden. Under arbetsprovning utgår bidrag på
samma satt som vid arbetsmarknadsutbildning.
Arbetstriining sker vid siirskilda arbetstraningsinstitut. Tra-
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ningen utformas individuellt och sker i forsta hand genom
praktiskt arbete som så långt som mojligt anknyter till det
blivande yrkesområdet. Arbetstraning brukar pågå 2-6 må
nader ibland något langre. Dess syfte ar att under produk
tionsliknande former trana upp den handikappades fysiska och
psykiska arbetskapacitet. Den skall ge tillvanjning till arbete,
arbetsfardigheter och anpassning till arbetsrutin och arbets
miljo.
For den handikappade som trots forberedande åtgarder inte
kan placeras på oppna marknaden finns andra mojligheter.
Han kan t. ex. placeras i halvskyddat eller skyddat arbete.
H alvskyddad sysselsattning innebar att - efter overens
kommeise mellan arbetsformedling, fackforening och arbets
givare - den senare anstaller en handikappad mot normala
lonevillkor och harfor erhåller ett statligt bidrag.
Skyddad sysselsattning anordnas i sarskilda, av landsting,
kommun eller organisation inrattade produktionsenheter dar
också staten ar ekonomiskt engagerad genom investerings- och
driftsbidrag. Den har också formen av arkivarbete på biblio
tek, museer och liknande offentliga arbetsplatser eller att man
från dessa sammanfor arbetsuppgifter till kontorsarbetscentra
ler.
Beredskapsarbete innebar utomhusarbeten, vanligen i form
av lattare vag- eller skogsvårdsarbeten och organiserade i ar
betslag.
Lonerna i dessa olika former av skyddad sysselsattning dar
arbetskraften inte ar utsatt for konkurrens ansluter sig till den
oppna marknadens.
En ytterligare hjalpform som kallas niiringshjiilp ger bidrag
eller/och lån till den vars arbetsformåga endast kan utnyttjas
i en egen rorelse. Det kan också innebara bidrag till bil och
tekniska hjalpmedel som ar erforderliga for att komma till
eller från arbetet eller utbildningen respektive underlatta des
sa for den handikappade.
Denna korta upprakning av arbetsvårdens resurser avser
att belysa de mojligheter som arbetsvården kan erbjuda den
dove som inte har mojlighet till en direkt anstallning på
oppna marknaden.



Har har med breda penseldrag uppmålats den doves situa- 9. Avslutande
tion i samhallet av idag. Stor tonvikt har lagts vid de yttre anmarkningar

forhållanden som den enskilde tvingas att anpassa sig lill.
Man kan dock inte nog inskarpa samhallets ansvar for den
som genom ett eller annat handikapp vanlottats. Genom sam-
hallets insatser bor de begransningar som ett handikapp satter
decimeras och kompenseras. For den dove återstår mycket att
gora. Man måste ovillkorligen komma till ratta med det pro-
blem som gor att de dova nastan generelIt återfinns bland
låginkomsttagarna. De bor få lika mojligheter till gymnasiala
och akademiska studier; lika mojligheter till en arbetsplace-

ring som svarar mot deras begåvning och forutsattningar. Ar
betsmarknaden måste också inrattasså att den anpassas till
arbetstagarna på ett helt annat satt. Det ar inte bara indivi-
den som skall anpassa sig till arbetslivets fordringar, man bor
också stalla krav på arbetslivets anpassning till de enskilda.

Hur betydelse/ull kontakten dova/horande på arbetsplatsen år visade genom tyst teater
jr.v. Ing-Britt Adol/sson, Gunilla Wågstrom, Vineta Lyxell och Nicke Adol/sson. Med
i scenen som "bas" var Tage Karlsson.
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Diskussionsinlagg I

av dovkonsulent Annelise Harboe, Danmark.

Albert Bergh konstaterer, at samfundsstrukturen i de sidste ti-år har ændret
sig takket være bl.a. industriens vækst. Dette har medført øget velstand. Med
velstanden følger et øget behov for kulturelle og materielle goder samtidig
med, at man stiller tilsvarende øgede krav om sociale foranstaltninger. Dette
afspejler sig i arbejdsmarkedets struktur, der i dag tydeligt viser, at service
fagene er øget på bekostning af de mere håndværksprægede fag. Denne ud
vikling er ens i hele Norden. Industriens vækst er helt afhængig af den mo
derne teknik, hvorfor det moderne arbejdsmarked nødvendigvis må stille store
krav om teoretisk og praktisk kunnen til den enkelte arbejder, hvis han ikke
skal havne som en robot ved seriefremstillingens evige samlebånd. For at en
uddannelse i dag skal kunne tilfredsstille disse krav må den være fleksibel, og
derfor arrangeres der omskolingskurser så uddannelsesniveauet hele tiden kan
tilfredsstille det aktuelle industrielle behov, - og i hele Norden konstateres
øget søgning til disse kurser.

For den døve er en uddannelse i sig selv p.gr.a. kommunikationsvanskelig
hederne et problem, omskolingskurser naturligvis ligeså. Et fleksibelt arbejds
marked, der kræver hyppige omstillingsproeesser passer derfor ikke til den
døve. Den døve vil helst finde en uddannelse og derefter en arbejdsplads, hvor
han føler sig tilrette med det formål at blive der i årevis for på den måde at
føle sig tryg i sit job.
Men det moderne arbejdsmarked er ved at tage trygheden fra ham.
H vad kan vi da gare for at udviklingen ikke løber fra den døve, der i dag,
som Albert Bergh så rfmmende udtrykker det: skal tilpasse sit mikro-perspektiv
til samfundets store makroperspektiv. Der peges på flere faktorer, bl.a. til
lempet integrering, i~formation udadtil, intensivt samarbejde med barne
skolen vedr. sprog og tale, deltagelse i arbejdsmarknadsstyrelsens omskolings
kurser, bl.a. omskolingskurset for hørehæmmede i Uppsala, samt deltagelse
i den nye centraliserede forsøgsvirksomhed i Ørebro.
Og her møder vi så døveforsorgens dilemma og paradoks: Man ønsker inte
gration og decentralisering af døvegruppen, - men gang på gang ser vi, at
en effektiv indsats for en minoritetsgruppe sker via centralisering. Vi ser det
her, hvor der centraliseres og moderniseres i Ørebro.
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Men er der andre veje at gå?

Jeg synes, Albert Bergh har været alt for beskeden i sin omtale af, hvad Sve
rige yder for at tilpasse den døve det moderne arbejdsmarked. Arbejdsmark
nadsstyrel~enhar, som vi alle ved 5 døvekonsulenter, der hver for sig har store
geografiske arbejdsområder. Jeg er godt klar over, at den svenske og den
danske døvekonsulentordning ikke helt kan sammenlignes, men jer er alligevel
fuld av beundring over vore svenske kollegers præstationer. Desuden har Skol
overstyreisen i samarbejde med S.D.R. begyndt et strålende pionerarbejde
med at uddane tolke og en kombination af det åbne arbejdsmarkeds tilbud

over hele landet styret og ledet af døvekonsulenterne med tolk-bistand står
for mig som en mulighed, der måske var værd at forsøge i håb om at tilfreds
stille "Arbejdsmarkedets krav og den døves behov for teoretisk og erhvervs
mæssig uddannelse". Dette er i hvert fald den løsning, der decentraliserer 
en slags "tilpasset integrering". Hvilken vej, man end vælger at gå, så er det
helt nødvendigt omgående at tage kraftigt fat på problemerne omkring den
døves behov for uddannelse, såfremt den døve af i morgen ikke skal finde sig
endnu ringere stillet i forhold til den hørende kollega, end han var på det
tidspunkt, vi talte om de døves S-fag. Dengang havde han da arbejdsglæden
ved at færdiggøre et personligt håndværk.

Jeg vil gerne pege på fire forudsætninger, som jeg mener, må være til stede,
såfremt man skal forsøge at realisere en decentraliceret erhvervsmæssig ud
dannelse af den døve via det åbne arbejdsmarked ved hjælp af døvekonsulent
og tolk ...

Som første forudsætning må der i langt højere grad, end tilfældet er i dag,
satses på døveforsorgsmedarbejdernes uddannelse. Det må være helt rimeligt,
at det personel, hvis ansvar det er - som Albert Bergh så udmærket ud
trykker det - at:

1. Informere den døve om valgalternativerne
2. Hjælpe ham til indsigt i egne ønsker
3. Hjælpe ham til vurdering af egne kvalifikationer
4. Informere ham om arbejdsmarkedets aktuelle muligheder
5. Lægge planen for at indpasse den døves lille mikroperspektiv til samfundets

store makroperspektiv.

At dette personel for rimelig tid til selv at sætte sig ind i problemerne og lej
lighed til at lære at kommunikere med de mennesker, de skal vejlede.
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Jeg ved ikke nøjagtig, hvorledes det er i Sverige - men hos os er det således,
at man ansætter en "passende" medarbejder. Dette ville være helt i orden,
hvis man samtidig giver medarbejderne en tilsvarende "passende" uddannelse.
Men det har vi hverken tid eller råd til. Hos os regner man med, at kendskab
til arbejdslivet, samfundet, døveproblematikken og tegnsproget - hvis det
ikke haves i forvejen - nok erhverves "langs ad vejen". Kendskab til tegn
sprog honoreres heller ikke særskilt, hvorfor vi gang på gang ser, at dygtige
medarbejdere forsvinder til andre og lettere arbejdsområder, der ikke kræver,
at man skal kunne betjene klientellet på ett fremmed sprog, tegnsproget. Det
bør være en selvfølge, at enhver ny døvekonsulent får en rimelig uddannelses
tid.

Dernæst bør den døve, nå~ han ved hjælp af sin konsulent har fundet frem til
sit erhvervsønske, kunne vælge frit og under hensyn til evner, anlæg og handi
cap, have ligeså varierede tilbud som den hørende. Dette må være, hvad jeg
forstår ved erhvervsmæssig "tilpasset integrering" - og dette kan for mig
at se ske via:

den anden forudsætning jeg vi nævne: Døvetolken.

Her må man ikke tage fejl og tro, at døvekonsulenten er det samme som døve
tolken. En døvekonsulent har krav på sin specielle uddannelse, ligesom en
døvetolk har krav på en til jobbet svarende uddannelse.
Et tilstrækkeligt antal veluddannede døvetolke, der arbejder i snævert sam
arbejde med konsulenten, er for mig at se, en helt nødvendig forudsætning
for, at den døve kan få tilfredsstillet sit behov for livslang erhvervsmæssig
uddannelse.

Men for at den døve vil kunne betjene sig af et sådant serviceapparat, bliver
den tredie forudsætning helt naturligt, at den døve behersker de døves med

deleisesmidler, hvilket igen må føres tilbage til det evigt tilbagevendende barne
skoleproblem, som jeg ikke her skal komme nærmere ind på.

Og som fjerde og sidste forudsætning vil jeg nævne, at døvetolken - når vi
engang når så langt - vil blive anerkendt og betragtet som et ligeså naturligt
led i serviceapparatet for den døve, som høreapparatet er for den tunghøre.
Arbejdet som døvetolk bør gå ind som et erhverv på linie med alle de andre
service-erhverv, der, som Albert Bergh nævnte det i sit indledningsforedrag,
er kommet frem på arbejdsmarkedet som et naturligt led i velfærdssamfundet.
Først når vi når dertil, vil det være muligt for den døve på nogenlunde lige
fod med den hørende, at få del i velfærdssamfundets kulturelle goder og at
deltage i det fleksible arbejdsmarkeds tilbud og krav.
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Diskussionsinlågg Il

av arbeidskonsulent Konrad RendedalJ Norge.

Det som innledningsvis er pekt på av Albert Bergh vedrørende de økonomiske
og tekniske forhold i Sverige kan med nogen variasjon sies også gjelder i
Norge. Problemene når det gjelder den døves behov for teoretisk og yrkes
messig utdannelse er så like i Norden at det bør være mulig å finne eventuelle
felles løsninger. Det må vel også kunne sies at den politiske målsetning i or
den når det gjelder arbeidsmarkedspolitikk adskiller seg så lite fra land til
land at det av den grunn skulle være nødvendig med adskilte tiltak. Felles for
Norden når det gjelder markedspolitikken efter krigen er den våknende er

kjennelse av at det er nødvendig med spesielle tiltak for de handikapte dersom
de skal få en rimelig andel av velstandsutviklingen. Dette forhold har også
gjenspeilet seg i stadig større bevilgninger fra statens side.
Så langt er alt vel og bra. Spør man imidlertid hvordan det stiller seg i denne
relasjon når det gjelder den døve, er forholdene ikke fullt så oppmuntrende,
selv om en må si at behovet er erkjent. En av de åpenbart vesentligste årsaker
til de manglende og nødvendige, spesielle tilbud for døvegruppen, er at myn
digheter og folk i sin alminnelighet ikke har akseptert at denne gruppe har
behov for spesielle tiltak. Det synes ennu ikke å være akseptert at den døve
med de eksisterende tilbud om grunnopplæring, ikke kan dra nytte av de for
skjellige tilbud om opplæring. Det faktiske forhold er at den døve starter sin
yrkesopplæring med et tilleggshandicap til sin døvhet - nemlig et kunnskaps
messig nivå langt dårligere enn den normalt hørende. I dette ligger grunnen
til at integrerte tilbud i dag ikke er realistiske å regne med. Spesialpedagogen,
som til daglig steller med døve, erkjenner at det er slik at den døve efter endt
grunnskole står vesentlig 'tilbake rent kunnskapsmessig og sproglig. En konse
kvens av dette må være ~at de ordinære videregående undervisningstilbud er
vanskelig tilgjengelig for den døve.
Det synes å være naturlig å stille spørsmålet om man, som en konsekvens av
ovenstående, skal legge opp helt spesielle videregående undervisningstilbud
tilpasset bare for de døve. Eller kan andre løsninger være aktuelle? Skal man
uten videre akseptere at den døve, som en rimelig følge av sin døvhet, ikke
~an makte å nå så langt som den hørende i kunnskapstilegnelse? Personlig er
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jeg overbevist om at den døve, forutsatt han får realisere seg selv gjennom
en naturlig sprogutvikling, vil kunne nå, om ikke helt likt den hørende, så
langt på vei like langt.
Jeg tror imidlertid at det er feil å diskutere den døves yrkesutdannelse, om
den bør være spesiell eller integrert, før man har bragt på det rene om den
døve kan bibringes større kunnskapsgrunnlag innenfor grunnskolens nuværende
tidsramme. Jeg tror det er vesentlig at man fastholder at en øket skolegang
for døve for å oppnå større kunnskapsgrunnlag, ikke er en farbar vei. Derimot
tror jeg det ligger store muligheter ved en førskoletrening.
Rent umiddelbart ville tanken om førskoletrening av døve barn ha vunnet
frem for lenge siden dersom det ikke hadde vært god latin blant pedagogene
å la barna forbli uberørte inntil 7-års alderen. Helt nøyaktig vet vi ikke når
barnets sprogutvikling tar til, men vi vet at det er meget tidlig. Vi vet også
fra erfarne småbarnspedagoger at det er en påtagelig forskjell i sprogutvik-,
lingen mellom hørselskadete barn, der opplæringen starter i l-års alderen, og
der treningen først begynner efter 3-års alderen. Alle forhold tatt i betraktning
bør det døve barns sprogopplæring starte opp samtidig og mest mulig i takt
med den tid sprogutviklingen hos normalt hørende barn tar til. Forutsatt at
man kunne makte tilnærmet å bibringe det døve barn et grunnleggende sprog
før normalskole-alder, ville man oppnå at grunnskolen kunne starte opp under
visningen av kunnskapsfagene langt tidligere enn tillfelle er i dag. Jeg tror
at dette ville resultere i en helt ny situasjon, som i sin tur ville gjøre det aktuelle
problem om hvordan vi bør legge opp den videregående undervisning for
den døve langt lettere å takle. All erfaring forteller oss at en døv med sprog
forståelse har langt flere muligheter enn en uten, ja, han er rett og slett et
fullstendig annet menneske.
r den forbindelse kommer jeg til å minnes hva den tidligere, norske forbunds
formann Eilif Ohna en gang uttalte i et foredrag for hørende, hvor han skulle
karakterisere døvheten: "Den er en åndelig amputasjon." Det er fristende
også å nevne et par eksempler på aktuelle erfaringer med døve i dag. r Dan
mark har de nu i en 3----4 år drevet med tolkning for døve elever i hørende
klasser. Det største problem tolkene har hatt er såvidt skjønnes at de døve
elever kunnskapsmessig har stått så langt tilbake for sine hørende kamerater
at støtteundervisning har blitt det primære. Fra orge vet vi at de samme
problemer er til stede, og er blitt fremholdt i offentlige foredrag. Således er
det en kjent sak at yrkesskolen for døve gutter i Bergen, som er lagt opp efter
samme mål som yrkesskolen for hørende, kun kan gjennomføre undervisnings
planen for nogen ganske få. Hvordan vi snur og vender på problemet den
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døve i relasjon til vår tids samfund, kommer vi tilbake til en dominerende
faktor - nemlig den sproglige.
I alle relasjoner som har betydning for mennesket, sosialt, arbeidsmessig og
intellektuelt, spiller sproget en avgjørende rolle. Det skulle derfor synes selv
sagt at man i første rekke retter oppmerksomheten mot dette, og at alt blir
gjort for å forbedre den døves sproglige utvikling. Så lenge den døve står sprog
lig tilbake, er enhver kunnskapservervelse umuliggjort, og han må nøye seg
med å ta til takke med de dårligste arbeidstilbud. Selv om det teoretisk kunne
være ønskelig at myndighetene la forholdene slik til rette at den døve fikk
arbeidsplassene tilpasset, er det lite realistisk å bygge på slike utopier. Den
tekniske utvikling har ikke bare utviklet seg raskt og hensynsløst, sett med
den handikappedes øyne de siste 30 år, men den har også vist en akselererende
tendens. En gjør sikkerlig klokt i å regne med at det er menneskene som helt og
fullt må innstille seg på de tekniske landevinninger, og at det vil bli stilt stadig
større krav til viten og omstillingsevne i de kommende år. Skal den døve ha
mulighet til å hevde seg i denne utvikling, må han få det best mulige utgangs
punkt og arbeidsredskap - nemlig en mest mulig tilnærmet normal sprog
utvikling.

Konrad Rendedal, Norge:
Hur vi iin vrider och viinder på pro
blemet "den dove i vår tids' samhiil
le" kommer vi tillbaka till en domi·
nerande faktor - niimligen den
språkliga.

Annelise Harboc, Danmark:
Den dove bor . .. kunna viilja arbete
fritt och med hiinsyn tagen till hans
kunskaper, anlag och handikapp, ha
ett lika varierat val som den horande.
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Diskussionsinlagg III

av fru Liisa Kauppinen, Finland.

Allmiint

Den horselhandikappades position på arbetsmarknaden med hansyn till yrkes
val och utbildning kan anses vara densamma i Finland som i de ovriga nor
diska landerna. Medan vårt samhalle utvecklades på det ekonomiska livets
område, fick det anvandning också for arbetstagare som var olika. Nar deras
mojligheter till arbetssysselsattning okades, skapades också forutsattningar till
en stoffe rehabiliteringsverksamhet. - Arbetslosheten hos horselhandikappade
har varit procentuellt lika stor som i de avriga grupperna. Men man kan
konstatera andra brister som också måste avhjalpas.

Grundskolan och de teoretiska studierna
Grundskolan ar lO-årig (forskolan 2 år, dovskolan 6 år, medborgarskolan
2 år). Av dem verkar 6 som internatskolor och på två orter finns special
klasser inom normalskolan. I teorin ar toppresultaten desamma som i normal
skolan, men i praktiken når man sallan dit. De mera begåvade kan dessutom
få mellanskolundervisning. Men en langre gående undervisning ar inte ordnad
for de horselhandikappade.

Yrkesval och yrkesskolning

I vårt land har vi yrkesvagledning for invalider, men for de horselhandikap
pade fungerar den inte som den borde. - De horselskadade får inte något
tillfalle att bli fOrtrogna med en del yrken, darfor att man forutsatter att de
inte ar lampade for dem.
Det har sagts att man borde ge de horselhandikappade mera kannedom om
yrken och yrkesval. Alltså informera mera om de olika yrkesområdena och
aktivera de horselskadades intressen. Så skulle problemet delvis vara lost. Den
vagledning samhallet erbjuder horselhandikappade rar hittilIs mest bestått
i att erbjuda och fororda ett for den dove vant yrke.
Dovas yrkesundervisning har koneentrerats i Abo. En ny och tidsenlig yrkes
skola kan ta emot nastan alla som har avslutat sin dovskola. Dessutom finns
en lantbruks- och tradgårdsskola samt en två-årig hushållsskola for f1ickor,
den senare utbildar inte for något yrke. Finlands Dovas Forbund har med
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hjalp av statsunderstod arrangerat olika kurser fOr man och kvinnor, bero
ende på de for tillfallet rådande behoven av arbetskraft. Vidare har en del
firmor tagit emot horselhandikappade for att utbilda dem for något yrke.
Fordeiningen bland yrkena ar den samma som i de andra nordiska landerna,
med de tekniska fackena i forgrunden. Yrkesmojligheterna beror också på
den grundskolning de haft.

Den daue i arbetsliuet
I vårt land finns ett nat av arbetsformedlingar for handikappade, utbrett
i de storre orterna, dar de horselhandikappades arenden blir omskotta. For
det mesta finner de horselhandikappade sin arbetsplats med hjalp av personer
i forsamlingsarbetet och av vanner. Inte sallan finner den dove sin arbetsplats
sjalv. Undersokningarna i vårt land ger samma resultat som de i Sverige; de
horselhandikappade stm;mar i allmanhet kvar i sina yrken. Ur våra undersok
ningar framgår också att om den dove inte byter arbete ar det inte enbart av
radsla eller av motvilja att anpassa sig efter nya arbetskrav. Det beror också
på att den allrnanna åsikten ar denna: om den dove en gång har ett arbete,
racker inte det? Om den dove stravar efter ett mera meningsfullt arbete,
stamplas han som missnojd och missanpassad.
Det ar inte alla som anvander sig av den horselskadades kapacitet på ratt satt.
Fordomarna har kraftigt minskat under de senaste årtiondena, men inte andå
forsvunnit helt. Undersokningar har visat att det ar svårare for den dove att
uppnå ett stadigvarande arbetsforhållande. Oftast forblir han i åratal vid
samma avtalsforhållande. Ofta erbjuds han ett mindre fod rande arbete an
vad hans yrke forutsatter.
Yrkesutbildningsstyrelsen har gjort en undersokning som visar att det ar lon
samt for samhallet att utbilda dova, de fyller efter en yrkesutbildning val sin
plats och sin uppgift. Man tycker att samhallet skulle mjuka upp sin install
ning och vidta mera positiva åtgarder i stallet fOr att overlåta dem till de
horselskadades organisationer enbart.

Sammandra!!ijch slutsats
Har har framstalIts de satt på vilka delvis de horselhandikappade rehabiliteras
for att inta sin plats i samhallet. Tidigare har konstaterats att stora brister
vidlåder detta system, isynnerhet for de multihandikappades del. Byråchef
Albert Bergh sager i sitt foredrag att det problemet ovillkorligt måste losas
som forsatter de dova allmant i de lågavlonades skara. Til! detta finns sam·
mankopplad en lång kedja av problem. Men på grund av sin språkinvaliditet
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kan de dova inte fora fram sina svårigheter till det allrnanna medvetandet.

Vidare framhåller byråchef Bergh att man med normaliseringen forsoker in·
foga de handikappade i ett "socialt tjanande" system, som nu byggs upp.
Otvivelaktigt kommer det att oppna nya mojligheter också for de horsel
handikappade. Normaliseringen, integreringen ar vardefulla medelom man
med dem kan befordra tolerans och solidaritet. Men man får inte driva det
darhan att handikappet framhavs, att den horselhandikappade får sig påvisad
att han ar betydelselos med sina brister. Han skall inom detta system lara sig
att vardera sina mojligheter och godta sitt handikapp. Den dove ar slutligen
andå alltid dov. "Enen kan aldrig bli en fura".

Rehabiliterarna borde inte vara enbart normalhorande, inte alla, ty det ar då
som det som ar annorlunda framhavs. Som mål borde man forst satta t.ex.
utbildandet av dova til! hjalplarare i olika skolor for horselhandikappade. Det
skulle vara av stor psykologisk betydelse och dessutom vara av praktisk nytta,
då de dova kiinner varandra, sin varld och sitt språk. Vid detta tillfalle ar
tiden inne for att blåsa nytt liv i hela vårdsystemet for horselhandikappade:
bort från formyndarinstallningen - till den tjanande installningen. Forutom
den sociala servicen bor den horselhandikappade med stod av lagforordning
vara siikrad och vid behov få anlita tolkar och rådgivare fOr olika tilllallen
och arenden. Nar man upprattar det systemet måste huvudsaken vara den
att den horselhandikappade inte behover be om hjalp aven battre lottad,
utan kan "bestalla" en tjanst som han utan vidare har ratt till och som sam
hallet erbjuder. Annars har iden med normalisering och integrering inget
varde for en individ, som ger sin basta formåga som insats på arbetsmark
naden.

Fru Liisa Kauppinen, Finland:
"Som mål borde man siitta t.ex. utbildandet

av dova till hjiilp!iirare i olika skalar for hor
selhandikappade. Det skulle vara av stor psy
kologisk betydelse och dessutom vara av prak
tisk nytta . .."
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Gruppmoten
Plenumsmotet foljdes av gruppmoten. Deltagarna delades i tre grupper som
leddes av varsin ordforande med bitdide aven sekreterare. Ordforande och

sekreterare hade utsetts av arra.ngorerna. Varje grupp fick till uppgift att disku
tera de amnen som angivits ikongressprogrammet och som hade anslutning
till inledningsforedraget.

Grupp I.

Amne: Mojligheter och forutsiittningar for integreTad yrkesutbildning.

Gruppordforande: Harry Fredriksson, Sverige

Gruppsekreterare: Leif Sandberg, Sverige

Annelise H arboe, Danmark:
Konrad Rendedal och jag ar eniga om, att denna gruppdiskussion som ar en
fortsattning av formiddagens foredrag, bor delas upp efter två linjer:
1) De yrkesforanstaltningar som bor vidtagas i den doves aktuella situation,

d.v.s med den kunskapsnivå han har idag.
2) De yrkesforanstaltningar som bor vidtagas nal' den doves kunskapsnivå

har kommit upp till en hogre nivå an nu.

Konrad Rendedal, Norge

I anknytning till Annelise Harboes onskemål om amnet, som gruppen skall
diskutera, vill jag be om att gruppen står fast vid att vi i vår diskussion har
klart for oss att vi skall forsoka behandla amnet ur två synpunkter. Den ena:
aktuella åtgarder med sikte på laget idag, d.v.s. situationen som vi har nu.
Den andra: åtgarder som tar sikte på den framtida situationen.

Eilif Ohna, Norge
Albert Berghs inledningsforedrag ar en onskedrom - men den ar inte omoj
lig. Jag tror att den dove kan gå samman med horande ivanliga yrkesskolor
och hogre skolar - sjiilvklart med tolkhjalp. Men vi har inte den nodvandiga
grunden for sådana mojligheter. Vi bor nog se på de forsta åren i den doves
liv. Det ar riktigt att det bedrivs arbete for dova småbarn i forskoleålder, men
arbetet bedrives på frivillig basis. Och det ar ett feI. Vi bor ha en lag som
påbjuder att dova småbarns omgivning skall aktiveras. Jag beklagar att dov
skolans folk inte ar med oss på denna kongress, och jag hoppas att kongressen

51



vill gora ett uttalande dar vi beklagar deras frånvaro. Vi har behov av kontakt
med dovpedagoger nar dessa frågor blir dryftade. I Norge har vi dova pekat
på att den pliktiga skolåldern for dova barn bor sankas från 7 till 5 års ålder,
men dovpedagogerna vågar inte ta ett dylikt steg. De horande sager att vi bor
inte ta dova barn hemifrån i en tidig ålder, men de dova sager att vi bor gora
det. Och jag vill saga att vi dova beklagar att vi måste vanta så lange innan
vi får komma in på dovskolan.

Liisa Kauppinen, Finland
I denna integrationsdiskussion har den doves språkhandikapp namnts många
gånger och med den tanken, att den dove borde få lara sig så mycket normal
språk som mojligt. Man har malt detta amne redan over hundra år utan att
ha nått något resultat. Genomsnittligt ar den doves språk fortfarande mer
eller mindre dåligt. Med denna språkinvaliditet borde man andå inte uppge
hela tanken om integreringen. Om man inte provar någonting nytt, når man
det heller inte. Det finns sakert dova for vilka den integrerade undervisningen
lampar sig men det finns sakert dova for vilka den inte lampar sig. Man har
sagt att man borde utbygga den doves kunskapsgrund. Det ar klart. Och darfor
borde man ge kunskaper med teckenspråket anda från borjan ; forst med det
teckenspråk som barnen anvander och senare med det egentliga teckenspråket.
De dovas undervisning ar inte tillfredsstallande, då undervisningen sker hu
vudsakligen på det språk, som ar frammande for den dove. Dartill kommer
att de flesta dovlarare inte har trangt in i de dovas varld så att de kan veta,
hur ett dovt barn anammar (inlar) kunskaper. Dessutom laggs på den dove
en tung borda av normaliseringens fordringar. Det dova barnet borde under
utvecklingsåren ha omkring sig larare och uppfostrare, som utan moda forstår
dem och kan kommunicera med dem.

Annelise Harboe, Danmark
Som svar på Liisa Kauppinens fråga kan jag upplysa om att vi i Danmark
de sista 10 åren har haft ·yrkesutbildning av dova med hjalp av tolk - det
har gått bra. En valbegåvad dov har bra ordforråd, och den tolkhjalp dar
kravs, sker simultant. En mera genomsnittligt begåvad dov kraver mera peda
gogiskt kvalificerad tolkhjiilp - och darfor har vi också en rad pedagoger
som fungerar som tolkar.

Knut Lundberg, Sverige
Ang. omskolnings- och anpassningskurser for dova i Sverige och mojlighet att
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få utbildningsbidrag till dessa: Som bekant måste ett flertal villkor vara upp
fyllda for att utbildningsbidrag till omskolning skall beviljas. Daremot stalIs
små krav for betalning av dylikt bidrag for deltagande i en anpassningskurs.
Såval jag som de flesta av mina kolleger, arbetsmarknadskonsulenter for dova,
anser att anpassningskursen i Uppsala for horselskadade f.n. icke uppfyller
de krav som bor och kan stallas på en anpassningskurs for dova. Trots detta
deltar aven helt dova och gravt horselskadade dar. Ur vår synpunkt ar dar
emot folkhogskolekursen for dova i Leksand battre lampad som en anpassnings
kurs for dova. Den borde forandras till och officiellt erkannas som sådan. En
sådan åtgard skulle kanske underlatta for eleverna dar att komma i åtnjutande
av utbildningsbidrag.

Eilif Ohna, Norge
Fru Harboe namnde att det finns två olika åsiktsriktningar, namligen en for
egna yrkesskolor for dova och en for integrerad yrkesutbildning. Jag vill hellre
saga att vi bor ha bagge delarna. Det ar inte två olika åsikter vi behover,
utan det ar två olika metoder som vi behover. Har talas om vilka arrangemang
man bor satta igång for integrerad yrkesutbildning for dova. Jag menar att
vi bor forst se på grundskolan for dova. Den foljer i stort sett den samma linje
som grundskolan for horande. Frågan ar om det ar riktigt att vi skall anvanda
samma måttstock fOr de dova som for horande. Det ar det som ar galet.
Grundskolan for de horande siktar på dem som har språk, och då bor vi ha
en grundskola som siktar på dem som inte har språk. Den nuvarande grund
skolan for dova bor darfor laggas om totalt, så att den omfattar alla de forsta
åren tills den dove kan mota de horande ideras skola på samma kunskaps
och åldersnivå. Jag "skall inte berora olika detaljer, men vill peka på den
principiella synpunkten att det bor vara ett pedagogiskt sammanhang i alla
led från den forsta dagen och intill den dag den dove kan mota de horande
i y~kes- och andra hogre skolar.

Annelise Harboe, Danmark:
Eilif Ohna vill andra hela dovskolans program så att de dova ar på sa"roma
kunskapsnivå nar de skall mota de horande i yrkeslivet. Det ar utmarkt 
men vad skall vi gora med den dove idag? Idag kan vi valja två vagar. 1) in
tegrerad yrkesutbildning med hjalp av tolk och 2) stod av sarskilda yrkes
utbildningsinstitutioner som man for narvarande har i Amerika och på andra
stiillen i varlden. Vad sker ex. har i 6rebro dar man samlar hela Sveriges
dova ungdom efter barnskoletiden?
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Johnny Schelander, Sverige:
Har i L>rebro bildar de dova och horselskadade eleverna en egen klass i samma
utbildning i exempelvis fordonsmekanik (andra utbildningar; kontorister,
hemtekn. utbildning, telereparatorer, verkstadsmekaniker ). Klasserna finns på
yrkesskolor for horande har i L>rebro, dels i L>rebro stads yrkesskola, dels
L>rebro lans Landstings skola (Virginska resp. Tullangsskolan). Annelise Har
boes fråga om vad som menas med en klass for dova i en horande yrkesskola
kan besvaras med att klassen består avenbart horselskadade elever, som
genomgår samma utbildning, t.ex. till fordonsmek. Denna klass finns på en
vanlig yrkesskola for horande har i L>rebro på Landstingets yrkesskola. På
hennes andra fråga om hur en ensam horselskadad klarar sig i en klass for
horande, svarar jag att utbildningen hittills har gått bra.

Bjarne Trolldalen, Norge
Vi har nu talat lange om vad som kan goras for att de dova skall anpassa sig
till normalundervisningen. Men min fråga ar om inte tiden ar inne också for
de dova att begrunda en strukturandring av undervisningsmetoderna i yrkes
skolan for dova. Vi ar medvetna om att detta ar ett mycket aktuelIt problem
i den horande skolan.

Liisa Kauppinen, Finland
Vi har enhalligt godkant forslagen om, att man ordnar sarskilda anpassnings
kurser for vuxna dova for att de skulle kunna leva med sitt handikapp i vårt
samhalle. Men hur ar det med de horandes anpassning till sina handikappade
kamrater? Det ar tungt for den dove att alltjamt mota de horandes fordomar.
Vore inte den integrerade undervisningen har på sin plats? Man borde fordra
anpassning från båda hållen och inte bara från de dova.

Gustaf Johansson, Sverige
Jag tror att vi ar ganska eniga om bl.a. teckenspråkets betydelse (inte minst
for oss dovkonsulenter ar ju detta vårt viktigaste redskap), och om skolans
roll i grundutbildningen. Vi har nu mest talat om de yngstas teoretiska och
praktiska utbildning. Men vi ar ju samlade kring amnet som gavs i inlednings
fOredraget av byråchef Bergh dar han talar om arbetsmarknadsutbildning.
Atminstone i Sverige betyder detta for det mesta s.k. omskolning av iildre

arbetskraft. Dar har vi ofta haft anledning fundera over hur de dova bast
skall deltaga i denna verksamhet. Darfor vill jag haka på vad H arboe forut
frågat : Skall vi integrera helt och hållet? Eller gora ett centrum for dova

54



i hela landet? (Ar nuvarande anordning tillraeklig?) Eller onskar vi regionala
anordningar - ev. delvis integrerade - på orter dar vi har god tillgång till
kvalifieerade dovlarare/tolkar? Vi har bl.a. i mitt distrikt gjort forslag om
denna senare anordning. Vad sager de dova oeh deras forbund om detta?
Kan man pårakna stod for sådana forslag?

Grupp Il.

Gruppamne: Omskalning ach vidareutbildning.
Gruppordforande: Lars Kruth, Sverige
Gruppsekreterare: Gunilla Halmberg, Sverige

Rolf Hansen, Norge
Vi i orge har många dova som ar duktiga oeh som klarar skolutbildningen
bra. Ett exempel på detta ar en dov som klarade examen i ett handelsgym
nasium med utmarkta betyg. Men då han sokte arbete som bokhållare eller
revisor blev det problem darfor att han var dov. Resultatet blev att han måste
ta ett arbete som inte passade till den utbildning han erhållit. Hans utbildning
på handelsgymnasiet var bortkastad. Ett annat exempel ar att vi har en som
gått på gymnasium, men senare blivit dov oeh han har fått ett arbete mot
svarande den utbildning han erhållit. Det visar att det finns arbete for de
dova bara arbetet ar oberoende av anvandning av telefon, diktafon oeh kon
takt med horande.

Runa Savisaari, Finland
Byråehef Albert Bergh sade, att det i Sverige finns medel for de handikap
pade till omskolning. Konrad Rendedal oeh Lars Kruth har sagt, att proble
met ar att de dovas grundskola bor forbattras, att de dova behover mera
språk oeh mera kunskaper for att de skall kunna folja undervisningen på
omskolningskurser for horande. Jag anser, att om vi måste vanta på den
tiden då de dova har fått tillfredsstallande språk oeh kunskaper, så blir det
ingen omskolning. Det ar klart att vi alltid måste understryka, att dovunder
visningen bor forbattras, men vi måste på samma gång tala om omskolningen
i praktiken, ty denna fråga ar brannande i dag.
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Knut Lundberg, Sverige
Det vasentligaste slutmålet for yrkesutbildning och omskoIning av dova bor
vara, att leda den dove fram till en verksamhet, dar han inte dagligen och
stundligen blir påmind om att han ar dov. Det racker inte bara med grund
utbildning. Den dove bor i sitt arbete kunna konkurrera på lika villkor med
sina horande kamrater. Då måste: 1) arbetet i fråga vara så organiserat att
horselhandikappet icke utgor ett hinder och 2) att den dove fått en lika
kvalificerad grundutbildning och yrkesutbildning som de horande arbets
kamraterna fått.

Kaisu Korhonen, Finland
Man kan fråga:
1) I hur stor grad behover de dova i verkligheten omskolning

a) for sin trivsel b) for att de icke har arbete
2) Finns det någon instans till vilken en dov kan vanda sig i denna sak?
3) Fore omskolning bor man forst klarlagga mojligheterna for en person att

få det arbete, till vilket han vill ha omskolning.
4-) Det forekommer två grupper:

a) en som har tillrackligt språk och vill ha teoretisk utbildning.
b) den andra gruppen som inte har tillrackligt språk och som behover

praktisk arbetsundervisning i omskolningen.
Att satta de har två grupperna tillsammans skulle inte vara andamålsenligt.
Således: De dovas omskolning bor vara mycket personligt (individuellt)
upplagd med hjalp av tolk. Man borde få samhallet att delvis eller helt och
hållet betala kostnaderna i detta fall.

Thor Gisholt, Norge
Kongressens amne ar: Hur skall vi minska den doves språk- och kunskaps
handikapp. Detta bor vi diskutera innan vi talar om omskoIning och vidare
utbildning. Vi ser att de dova som i dag har kommit langst ar de dova med
goda språkkunskaper. De som har lite språk, kan ha goda anlag, men på
grund av att de icke har språket, har de icke heller fått kunskaper. Alla ar
inte lika, men alla kan sakert lara sig mera språk. Vi måste vara på det klara
over att utan språk kan den dove inte få vidareutbildning.

Inger M. Kongerslev, Danmark
Viktigt att slå fast: att man alltid bor arbeta på att skaffa ratt plats till ratt
person.
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Det ar många problem i den doves anpassning till den framtida arbetsmark
naden med strukturandringar, men jag tror att vi bor tala om den grupp dova
som vi har att gora med i dag, som inte har fått - och aldrig kan få - er
forderliga grundkunskaper (motsvarande de horandes ).
1) Det bor ges mera upplysningar till arbetsmarknaden om dova, och mera
upplysningar till dova om mojligheterna på arbetsmarknaden.
2) Det ar i hogsta grad nodvandigt att analysera behovet av utbildning i

olika jobb, så att man kan finna ut vad som ford ras for att utfora arbetet,
och for att inte spilla den doves tid.

For mig ar det lnte ---'- som namnts tidigare i diskussionen - en fråga om den
dove onskar omskoIning - det ar nodviindigt for att behålIa arbetet (kunna
fortsatta det arbetet som den dove har).
Om man blir lycklig genom en omskolning vet jag inte, men jag skulle tro,
att man blir olycklig utan arbete - utan inkomst. Har kan mari framfora
frågan om fritiden: kan okad fritid i någon grad kompensera eventuelIt otriv
samt arbete? Men det hor inte riktigt till denna grupps diskussion. Jag ar nog
emot bås-systemet (yrkesskola med 3-4 yrkesmojligheter). Foreslår i fram
tiden en grund- eller basisutbildning som man senare kan bygga vidare på.

Knut Lundberg, Sverige
Sedan utbildningsmålet-omskolningsmålet ar klarlagt, bor den dove ges kom
pletterande teoretisk utbildning. For narvarande kan sådan ges i Sverige med
utbildriingsbidrag, om sådan komplettering erfordras for att kunna delta
i utbildningen (omskoIning). Men strangt taget behover alla dova fortsatt
teoretisk fortbildning. Darfor borde varje omskolningskurs, som anordnas
speciellt for dova, ha en kursplan som inrymmer ett stort antal teoritimmar.

Hans-Eric Smedberg, Sverige
Manniskans mål ar utveckling och det galler också den dova manniskan. Att
stanna i utvecklingen kan val inte vara lyckligt for den dova manniskan.

Knut Lundberg, Sverige
Vi måste påverka samhallet att forandra ett flertal arbetsplatser på sådant satt
att duktiga dova efter omskolning och vidareutbildning kan beredas plats och
kan fungera. Om den dove får tillfalle att visa allt vad han kan, då blir han
lycklig i sitt arbete.

Albert Bergh, Sverige

Vid de svenska omskolningskurserna provas for narvarande ett system med
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metodisk trimning av teoretiska amnen som ett inslag i den praktiska yrkes
-, tbildningen.

Thor Gisholt, Norge
Hur ar det med folkhogskolan vi har i Sverige och skall få i Danmark och

orge? Kan dessa skolar bli en grundpelare i vidareutbildningen? Ar det du:
Kruth, experten, som kan svara på det?

Erik Linneso, Danmark
Omskolning av de dova kan vara svårt for dem som ar aldre, det kan jag
tala for. Jag har gått på Renseriskolan i två år och tagit examen med diplom
Det har inte varit latt då man inte har kant till eller arbetat med renseri. Det
kan vara många kommunikationssvårigheter på grund av facktermer som
man inte kanner till. Den dove skall vara 100 %-igt saker på vad han går for.
De svårigheter den dove moter ar språksvårigheter, darfor ar det alltid bast
att ha en tolk med.

Thor Gisholt, Norge
Det finns inga speciella omskolningsstallen bara for dova i Norge. Hemmet
for dova har tagit sig an en del tidigare. Nu kan arbetskonsulenten for dova
hjalpa till, men som oftast i institution for horande. Många dova har begagnat
sig av denna ordning, nar de har onskat byta arbete.
Som regel ar det inte ekonomiska problem vid omskolning i Norge, varken
for dova eller horande. Genom forsakringskassan ges det ekonomisk hjalp 
c:a nkr 600-700 per månad for enskilda och något mera for gifta par med
tillagg for antalet barn.

Runo Savisaari, Finland
Jag vill kort svara på Lars Kruths fråga: Kan de dova som inte ar nojda med

I

sitt arbete bli omsko\ade på statens bekostnad. Staten i Finland ar mycket
forsiktig med att omskola de dova två gånger. Dock har man ordnat två kurser
på några månader, dar man har skolat några dova till sjukhusbitraden och
på metallområdet. Omskolningen tar således tillsvidare sina forsta steg.

Inger M. Kongerslev, Danmark
På frågan om mojligheter for omskolning av dova i Danmark, svarar jag att
det finns många mojligheter, dels kostar omskolningskurser for specialarbetare
(svetsning, konstruktion, textilkurser ) och for kontorsfolk inte den dove något.
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Det ar också mojligt att få en egentlig facklig (3 år) utbildning, om t.ex. den
dove arbetar i ett fackområde, som upphor. Det ar i Danmark ofta en fråga
om tillracklig tolkhjalp - inte om ekonomi. Man foreslår ofta från kurs
ledarnas sida, att tolk skall anlitas for den dove i alla teoritimmar.

Ann-Margret Edwall, Sverige
Nar kan en dov få omskolning? En o:h annan gruppdeltagare har redan fore
kommit mig med frågor och svar. Darfor kan jag bara komma med ett annat
inlagg. Nar en dov vill utbilda sig till en hogre kvalificerad post inom samma
yrke, får han ingen ekonomisk hjalp. Man måste forst uppfylla kraven, nam
ligen att bli arbetslos, riskera arbetsloshet eller vilja byta yrke; då utgår eko
nomisk hjalp från AMS:s sida. Men vad hander om en dov fortsatter sin
hogre yrkesutbildning inom samma fack efter flera års praktiskt arbete? Utgår
ekonomisk hjalp? Det bor darfor finnas praxis avsedd for de dova att få eko
nomisk hjalp från AMS sida utan att den dove uppfyller de ovannamnda krav.

Inger M. Kongerslev, Danmark
Som svar på frågan om, vart den dove vander sig, om han onskar omskolning.
I Danmark hanvisas den dove till dovkonsulenten, som samarbetar med arbets
formedling och rehabiliteringskontor. Dovkonsulenten fungerar också som
rehabiliteringskonsulent, så att den dove bara behover kontakta en person.
Dovkonsulenten samlar alla upplysningar, ger (regler, arbets- och psykotek
niska tester m.m.) och levererar hela materialet till rehabiliteringsrådet, som
avgor om det skall beviljas ekonomisk hjalp.

Hans-Eric Smedberg, Sverige
De dova bor få samma mojligheter till arbetsplacering som svarar mot deras
begåvning och forutsattning som de horande. I praktiken forefaller det inte
alltid vara så. Jag vill inte nervardera dovkonsulenternas arbetsinsats, men
man kan i flera fall ifrågasatta konsulenternas kompetens att sjalva kunna
bedoma den doves begåvning eller forutsattningar efter att ha traffat denna
person några gånger. Det finns visser1igen institutioner som utfor psykotek
niska anlagstester, till vilka konsulenten brukar hanvisa de dova. Jag vet inte
om dessa institutioner har program som ar anpassade for de dova. Man kan
andå tvivia på testens tillfor1itlighet på grund av att flera faktorer spelar en
viss roll. Vilka bl.a. leder till en tillfalligt nedsatt prestationsformåga. Dov
konsulenten har ett valdigt stort arbetsfalt och jag tvivlar på att denne kan
satta sig in i varje dov persons situation. Dovkonsulenten behover mera hjalp.
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Grupp Ill.

Gruppamne: Hjalpmedel (tolkar, tekniska hjalpmedel, teckenspråkskunniga

larare m.m.)

Gruppordf6rande: Bijrje Edwall, Sverige
Gruppsekreterare: Tore Pettersson, Sverige

Borje Edwall, Sverige

Jag ber få halsa alla valkomna till vårt grupparbete. Vi skall diskutera olika
tekniska hjalpmedel som kan minska de dovas språk- och kunskapshandikapp.
Jag foreslår, att vi borjar med frågor kring tolkar och teckenspråk eftersom
de hor ihop. Sedan kan vi diskutera ITV och andra medel, om vi har tid
dartill. Ar vi overens om det? (Frågan besvarades jakande. )

Ole Munk Plum, Danmark
Innan vi borjar onskar jag fasta uppmarksamheten på att detta ar en kon
gress for dova och att vi har i grupparbetet skall nyttja nordiska teckenspråket
och att vi dova talar utan stamma. Vi måste darfor ha tolk for de horande.

Borje Edwall, Sverige

Jag kan borja med att tala lite om vår tolkverksamhet har i Sverige. Just nu
pågår en forsoksverksamhet med tolkar for dova, vilken borjade den l oktober
1969 och avslutas den 30 september 1970. Men jag ar inte overtygad om att
den skall upphora just den dagen. Mojligtvis fortsatter den lite langre fram
innan den blir permanent, eftersom verksamheten bedrivs endast inom några
lan. I de flesta lan har man inte ens borjat an.
Enl. bestammelserna, utfardade av Socialstyrelsen, utgår ersattning till tolken
for olika tolkuppdrag åt dova enskilda, men inte vid forelasning, omskoIning
eller introducering av t.ex. nytt yrke for en dov nyanstalld. Då får de ersatt
ning från annat håll, hntingen Skoloverstyrelsen eller Arbetsmarknadsstyrelsen.
I det sammanhanget ar gransen ratt diffus.

Jag undrar hur tolkverksamheten ar ordnad vid omskolning eller dylikt i de
ovriga nordiska landerna.

Jaakko Viiisala, Finland
Vi har i Finland en omskolningskurs for man, den ar 912 månader lång,
12-15 man går på kursen. Staten betalar kostnaderna. Kursen har en tolk.
Hon ar den enda tolken, som får lon av staten. Vår tolkfråga ar mycket
bristfal1ig.
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Elise]aakkola, Finland
Som tolk vill jag omtala hurudan situationen ar i Finland. I de storsta sta
derna har vi diakonissor som hjalper de dova som tolkar. Jag sjalv bor i Ostra
Finland och arbetar som larare i en skola, men under fritid hjalper jag dova
som tolk på sjukhus, hos polisen m.m. tiIls vidare helt utan lon. Tolkfrågan
hos oss måste också ordnas i narmaste framtiden.

Albert Breiteig, Norge
Jag vill i detta inlagg bara peka på att gruppen sm sammanfattning bor
trycka på att tolkhjalp till dova vid vidare teoretisk och yrkesmassig integrerad
utbildning ar en nodvandighet. Men samtidigt ar det viktigt att klart fram
hålla att denna tolkhjalp ar anvandbar enbart for den grupp dova, som har
det nodvandiga ord- och kunskapsforrådet.
Det kan inte nog understrykas att en mycket stor grupp av dova som tillagg
till tolkhjalpen också bor få stodundervisning eller dylikt.

Thorbjorn Sander, Norge
I Sverige ar tolken godkand som tekniskt hjalpmedel och i Danmark ar det
också latt att få tolkhjalp. I Norge ar det inte lika latt. Men vi har yrkes
skolar for dova dar lararna anvander teckenspråk i undervisningen. Vi har
ett exempel; en dov man som studerar vid universitetet i Oslo med hjalp av
tolk. Det går bra. Vid många tillfallen kan tolken vara till stor hjalp. Vi
arbetar i Norge med att bygga upp en effektiv tolkservice. Men nar vi nu
diskuterar hjalpmedel bor vi val inte bara koncentrera oss på att uppnå enig
het oss ernelIan om att det ar behov av tolkar och andra hjalpmedel i under
visningen. Vi bor också tanka på vern det ar som bestammer utvecklingen.
Ar det vi? Ar det vi som bestammer och planerar vidareutbildningen? Nej,
det ar nag horande specialister och skrivbordsteoretiker de flesta, som har liten
eller ingen kontakt med de vuxna dova. De lagger upp det hela utan att ta
hansyn till de dovas erfarenheter. Det ar precis likadant med folk som sitter
och ritar en karta. Nar de sedan finner att kartan inte stammer med terrangen
menar de att det ar terdingens feI. Och de menar att de skall kunna forandra
terrangen, medan vi dovct i alla år påpekat att det ar kartan som måste for
andras. Det bor i resolutionen från detta gruppmote starkt understrykas att
dovorganisationerna bor vara med i planlaggningsarbetet, och de horande
experterna bor respektera den expertis som de dova representerar.
Nar det galler tolkhjalp, ar jag lite radd for utvecklingen. Jag tror att man

Sverige och Danmark nu ger de dova lite for mycket tolkhjalp, eller att de
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sb ge de dova så mycket hjalp att de dova blir osjalvstandiga. Man bor
i alla fall vara uppmarksam på faran. Det ar fei om de dova får for lite hjalp,
men det ar också fei om de får for mycket. Vi bor forsoka finna den gyllene
medelvagen.

Borje Edwall, Sverige
Thorbjorn Sander befarar, att de dova till foljd av lite for mycket tolkhjålp
blir mindre sjålvstandiga. Jag kan omtala, att det har visat sig att de dova
i praktiken hittills inte anlitat tolkar annat an nar de absolut varit i behov
av sådan hjalp. De har annu idag inte anlitat tolkar i den utstrackning som
bestammelserna medger. Det beror dels på bristen av information till dova och
dels på andra omstandigheter. Jag tvivlar på, att de dova någonsin kommer
att gora det. De vill i regel visa att de kan klara sig sjalva lika bra som andra.
De dova finner sakert sjalva den gyllene medelvagen.
Jag ber samtidigt få tillågga en sak till mitt tidigare inlagg angående tolk
verksamheten i Sverige. Det finns en sarskild lista over tolkar som anlitas vid
rattegångar. Den listan har upprattats och faststalIts av de s.k. experterna vid
ett ambetsverk, utan att forst ha tillstallts oss dova for godkannande. De
fattade alltså ett sådant beslut over huvudet på oss dova. De fiesta dova tror
att de måste acceptera den tolk som damaren ur den ifrågavarande listan
valt ut åt den dove. Det har forekommit, att den dove klienten och tolken
inte ens forstod varandra, med kanske tråkig påfoljd for den dove.
Jag ar darfor intresserad av att få veta hur forhållandet i de ovriga nordiska
landerna år i detta avseende.

Ole Munk Plum, Danmark
Inståmmer med T. Sander att det bor vara vi dova som bestårnmer, att tecken
språket skall laras i grundskolan, annars kan den inte få vidare-utbildning
senare med hjålp av teckenspråkstolk.
Betraffande tolkning i ratten bor de dova få valja sjalva vilken tolk de onskar.
Dovkonsulenten kommer nu i forsta hand. Man kan inte tvinga på en dov
en tolk som han inte forstår. Kan en bra tolk ej anskaffas, bor den dove begåra
skriftligt forhor.

Knut Lundberg, Sverige
Vi får inte glomma faljande krav på en tolk:
1) att tolken kan uttrycka sig i tal och tecken på både ett enkelt och ett

svårt språk,
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2) att tolken ar noggrann och kontrollerar, att den dove har uppfattat ratt
resp. att tolken sjalv har uppfattat den dove,

3) att tolken sjalv ar inforsatt i det amne och beharskar det amnes nivå han

tolkar.

Thorbjorn Sander, Norge
Teckenspråk ar två olika saker. I Sverige talar de om åtbordsspråk och tecken
språk. Jag har inte vetat skillnaden mellan dessa två benamningar forran jag
fick forklaring aven svensk dovtolk i går. Teckenspråk ar ett språk som
tolkarna anvander vid denna kongress. Åtbordsspråk ar ett "dovstumsspråk"
som består av t.ex. ett tecken for flera ord eller en hel sats. Det ar detta åt
bordsspråk de dova barnen lar sig av varandra, ett primitivt språk, bestående
av bilder och symboler. Vi dova måste bekampa detta åtbordsspråk som ar
ett resultat av dovundervisningen av i dag, och dovlararna bor hjalpa oss.
Det kan de bara gora genom att lara barnen teckenspråket från forsta stund.
Många dova kan komma långt med hjalp av tolk. Men bara få dova med
ett bra språk kan folja med nar det tolkas på teckenspråk, ord for ord som
vid kongressen har. Men har går det an, darfor att de dova representanterna
beharskar språket. Om den svenska tolken skulle tolka på samma satt vid
t.ex. en forelasning på en dovforening, skulle daremot icke många forstå. Jag
tror att bara 10 % aven dylik forsamling skulle kunna folja med. Om tolken
daremot anvander åtbordsspråket skulle alla forstå. Det ar egentligen ett
mycket bedrovligt faktum detta, men det ar dovundervisningen som ar or
saken. De dova har inte fått lara sig teckenspråket och står språkligt på en
for låg nivå. Vi bor också vara uppmarksamma på att den dove genom tolk
hjalp kan få så fina examensbetyg att han kommer i svårigheter. En dov med
svagt teckenspråk kan genom åtbords-tolkning tillagna sig stora kunskaper
utan att hans språkforståelse okar. Vi riskerar då att examensbetygen blir
opålit!iga, for i yrket blir då den dove stalld vid sidan om manniskor med
normalt språk. Skriftligt besked från arbetsforman och andra kan latt bli
feluppfattat, och det kan skapa stora problem både for den dove och hans over
ordnade och arbetskamrater. Alltså bor man overvaga mycket noga i vilken
utstrackning man skall ge tolkhjalp i utbildningen.

Ole Munk Plum, Danmark

Jag ger Sander ratt. Barn och foraldrar bor Iara sig riktigt teckenspråk från
småbarnsåldern, annars kan de inte få utbyte av vidare undervisning senare!
Det ar allvar nu. Skolorna skall och bor hora på oss nu, allt for mycket tid
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går forlorad, om fodildrarna forst forstår problemet nar barnet ar 15 år.
ITV finns i Danmark. Skolorna i Ålborg, Fredericia och Kopenhamn har
ITV. "Dovefilm" har också all utrustning och 10 apparater for anslutning
till TV. En tids prov genomfordes med succe. Vi saker nu flera apparater 
vårt mål ar att alla dova ska få ITV.

K. B. Fjordboge, Danmark
Jag anser att ITV inte hor hemma under grupp 1, utan under torsdagens
amne, Grupp 3: Kursverksamhet.
Beklagar i ovrigt att det inte var en utstallning av tekniska hjalpmedel som
år 1955.

Jan-Ake Ekholm, Sverige
Vi har kommit ganska långt i utvecklingen av tekniska hjalpmedel i Sverige
genom inrattandet av Statens Handikappinstitut. Formodar att SDR har en
representant med som dar sitter och diskuterar behov och onskemål i fråga
om tek-niska hjalpmedel for dova. Foreslår att en kommitte tillsattes med
representanter från de nordiska landerna for att diskutera och initiera sådana
frågor eftersom ett gemensamt upptradande sakert skulle vara vardefullt
i syfte att påverka våra statliga myndigheter. På lång sikt bor vi redan nu
påborja diskussionerna om exempelvis skriv- och bildtelefoner samt ITV, som
sjalvklart borde vara tillgangliga for de dova.

Thorbjorn Sander, Norge
Skriv- och bildtelefon ligger utanfor detta amne. Vi skulle diskutera hjalp
medel i forbindelse med vidareutbildning.

Jag vill namna en annan sak som icke ar ett tekniskt hjalpmedel, men en
viktig sak i forbindelse med den vuxne doves situation i fortsattningsskolor,
och i arbetslivet: att talformågan går tillbaka efter skolans slut, darfor att
den dove inte får hjalp till att vidmakthålla talfardigheten. Vi måste nu få
talkorrektion. De vuxna dova bor få gratis logopedhjalp for att det skall bli
lattare att bibehålla taWirdigheten och darmed k?,nna kanna sig sakrare
i umgiinget med de horande.

Ole Munk Plum, Danmark
Vi har talkorrektion i Danmark. Danmarks doves landsforbunds aftonskole
kurser har ordnat det i många år. Varje lektion ar 30 min och leds av larare
eller talpedagoger.
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Plenumsmote
Grupp!; Sammanfattning.

Sammanfattningen fick foljande lydelse :

Mojligheter och forutsiittningar for integrerad yrkesutbildning.
Integrerad yrkesutbildning må bedrivas undantagslost med hjalp av tolk. Med
den målsattning och de undervisningsmetoder vår grundskola har idag, måste
speciella stodåtgarder vidtagas. Dessa stodåtgarder ar individuell stodunder
visning av teckenspråkskunniga larare, sarskilda studietolkar samt olika tek
niska hjalpmedel.

Ovanstående sammanfattning blev godtagen av kongressen.

Grupp Il: Sammanfattning.

Sammanfattningen fick foljande lydelse :

Omskolning av dova
1. Målsattningen bor vara att utbilda och placera den dove så att han kanner

sig tillfreds med sitt arbete och ej behover bli påmind om sitt handikapp.
2. Omskolningskurserna bor ha en kursplan som inrymmer ett stort antal

teoritimmar.
3. Dova som inte trivs med sitt yrke måste få mojlighet till omskolning.
4. Samhallet måste påverkas så att ett flertal arbetsplatser forandras på så

dant satt att duktiga dova efter omskolning kan beredas plats och fungera.
Får den dove visa vad han kan blir han lycklig.

5. Kurser for vidgad teoretisk utbildning måste ha specialutbildade larare som
har god kannedom om de dovas problem. .

6. Omskolningskurserna bor ha tillgång till tolkar som har kannedom om de
dovas problem.

Sammanfattningen blev godtagen av kongressen efter att foljande personer
haft ordet i plenum:

Borje Edvall, Sverige
Herr ordforande, jag ber att få framstalla en fråga till grupp Il om de har
diskuterat mojligheterna for genomfarande av ett omskolningscentrum fOr
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dova. Har man tankt på alla de olika yrken de dova kan soka sig till. Det
kan innebara att endast 2-3 dova soker sig till samma yrke.

Lars Kruth, Sverige
Nej, vi har inte diskuterat något omskolningscentrum, men vi fyra som fick
i uppdrag att sammanfatta diskussionen har med ledning av det som framkom
under diskussionen i gruppen fått den uppfattningen att ett omskolnings
centrum ar en mojlig losning.

Harry Fredriksson, Sverige
I anslutning till de omskolningscentra som redan finns och som planeras for
horande vore det rimligt att tanka sig en losning som tar hansyn till de dovas
beho:, och mojligheter. Ett eller två av dessa centra i vårt land med for dova
tillriittalagd undervisning får anses vara en ur alla synpunkter lycklig losning.

Grupp Ill: Sammanfattning.

Sammanfattningen fick foljande lydeise :

Vår grupp koncentrerade sig på tolkfrågan, eftersom VI ansåg att tolkhjalp
ar en av de dovas viktigaste och mest aktuella tekniska hjalpmedel i olika
s,'~nmanhang. Dessutom diskuterade gruppen ITV:s mojligheter som tekniskt

hjalpmedel.
Darfor foreslår gruppen att kongressen i resolution antager foljande:
att vi går in for ett så enhetligt teckenspråk som mojligt for hela Norden;
att vid planering av undervisningen av dova barn, representanter från dovas

organisationer bor vara med;
att medverka till att Finland får tolkverksamhet enligt samma monster som

ovriga nordiska lander;
att argumentera for inforande av teckenspråket på skolschemat i dovskolorna

i de nordiska landerna for att darigenom hoja språkforståelsen hos dova
barn. Detta skulle underlatta for de dova att med hjalp av tolk kunna
folja integrerad vidareutbildning och omskolning;

att gemensamt gora uppvaktning hos resp. statliga myndigheter for godkan
nande av ITV och for erhållande av medel till ITV-utrustning åt enskild3
familjer.

Ovanstående sammanfattning blev godtagen av kongressen efter att foljande
personer haft ordet i plenum:
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Runo Savisaari, Finland
Jag vill fråga om det ar meningen att vi skall planera ett gemensamt nordiskt
teckenspråk. Det har ju visat sig att det inte alis ar så latt.
Nar det galler tolkar så ar jag med på att vi i Finland borde få ett likadant
tolknat som i de ovriga nordiska landerna, men jag foreslår att forsamlings
systrarna ej bor namnas sarskilt ty det ar en detalj som ar litet felaktig.

Lars Kruth, Sverige
Att det blir svårt att få ett gemensamt nordiskt teckenspråk ar naturligt med
tanke på alla de ord vi har gemensamt, men med olika innebord i de nordiska
Uinderna. Vi bor andå efterstrava att få ett så likartat teckenspråk som mojligt.

Borje Edwall, Sverige
På tal om ett enhetligt teckenspråk så ar gruppen val medveten om att det
inte går genomfora detta i sin helhet, och att detta i forsta hand bor intressera
ledarna i de nordiska landerna. Ett gemensamt teckenspråk underlattar kom
munikationen vid kongresser och liknandesammanhang och vi slipper be
kymret med tolkar, vilket också som i dag medfort bekymmer speeielIt for de
finska deltagarna.

Telegram till Nordiska dovliirarsymposiet
Harry Fredriksson meddelade att det från hans grupp kommit ett forslag om
att i kongressens namn sanda ett telegram till de nordiska dovlararna som
samlats till overlaggningar i Stockholm. Fredriksson frågade om kongressen
kunde godkanna detta forslag.

Albert Breiteig, Norge
Jag vill garna stalla en fråga i forbindelse med det telegram som gruppen har
foreslagit och som skall sandas till de nordiska dovlararna i Stockholm. Vad
skall detta telegram innehålla? Det namns ingenting om detta i gruppens
sammanfattning. .

Harry Fredriksson, Sverige

I grupparbetet deltog bl.a. Eilif Ohna och Lisa Kauppinen och de vet temat
i avsett telegram. Det ar for det forsta, att onska dovlararsymposiet lycka till
i sitt arbete samt att resultatet skall bli ett hansynstagande till de dovas egna
onskemål om undervisningsmetoden och målsattningen.

Albert Breiteig, Norge

Jag tackar for svaret från gruppens ordforande. Jag ar garna med på att vi
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sander ett telegram till dovlararsymposiet i Stockholm dar vi ger uttryck for
några av de synpunkter som ar namnda i gruppens sammanfattning. Jag tror
att det också vore riktigt att uttala ett beklagande over dovlararnas frånvaro
vid Nordiska dovkongressen, samtidigt som man onskar symposiet lycka till.

Daremot tror jag inte det ar klokt att sanda något uttalande till den inter
nationella dovlararkongressen i Stockholm. Om det uttalande vi sander till
symposiet blir positivt mottaget så kan vi rakna med att de nordiska dov
pedagogerna sjalva vill framfora synpunkterna på internationella dovlarar·

kongressen.

Eilif Ohna, Norge
ar vi talar om vem som skall sammanfatta en gemensam resolution så menar

jag att det ar naturligt att foreslå de tre gruppledarna och sekreterarna som
tillsammans utarbetar en gemensam resolution och att denna lases upp på
torsdagens plenum.

Harry Fredriksson, Sverige
Tanken bakom gruppens forslag till sammansattning av redaktionskommitte
ar att ge dess uttalandp. mesta mojliga tyngd. Detta åstadkommes om det ar
4 dova som utformar telegram och uttalande. Jag foreslår att kongressen
valjer Ole Munk Plum, Lisa Kauppinen, Eilif Ohna och Lars Kruth.
Kongressen godkande Fredrikssons forslag och de fyra som valdes skall till
nasta dags plenum inkomma med forslag till telegram och uttalande.

Snabbrepetition fore forestalIningen? Lars-Ake Wikstrom, Birgit Pernow, Sten Ulfsparre,
Betty Brodin och (langst t.v.) Elsa Fondelius framfor Medborgarhuset i (Jrebro.
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TEATERAFTON

På kvallen framforde Stockholms dovas forenings amatorteatergrupp Vilhelm
Mobergs "Marknadsafton" på Hjalmar Bergman-Teatern. Fyra dova skåde
spelare - Betty Brodin, Birgit Pernow, Sten Ulfsparre och Lars-Ake Wikstrom
- hade under ledning av Elsa Fondelius ovat in denna pjiis som forsta gången
framfordes vid Stockholmsforeningens lOO-årsjubileum. Kongressdeltagarna
fick en oforglomlig kvall med fina skådespelarprestationer.
Blommor overHimnades som tack till skådespelare, regissor och medhjalpare
av kongressens president Harry Fredriksson. Efteråt dansades till midnatt.

I(ongressens tredje dag -12 aug.

Denna dag agnades åt en heldagsutflykt i Bergslagsbygden. Med två bussar
fick deltagarna' gora en fard genom naturskona trakter dar jarn brots redan

under medeitiden. Man åkte forbi ståtliga herrgårdar och genom småstads
idyllerna ora och Lindesberg.
På kvallen efter återkomsten samlades kongressdeltagarna i Handskmakaren
dar dansen pågick till klockan 24.00.

Utflykt i
Bergslags

bygd. Stilla

samtal efter
lunchen i
Lindesberg.
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I(ongressens fjarde dag - 13 ang.

PLENUMSMOTE

Kongresspresidenten oppnade motet och overliimnade ledningen fOr motet till
vicepresident Runo Savisaari, Finland.

Hva kan døveorganisasjonen
gjøre for å minske den døves
språk- og kunnskapshandikap?

Inledningsforedrag av redaktor Thorbjørn Sander, Norge.

Døveorganisasjonen i Norden har for lengst feiret 100 års ju
bileum. De døve var den gruppen handikapte som først organi
serte seg. Dette har utvilsomt sammenheng med at døveskolene
var de første spesialskolene som ble opprettet i de nordiske lan
dene. I døveskolene skaptes det fellesskapet som fikk sin natur
lige fortsettelse i dannelsen av foreninger for døve.
Foreningsvirksomheten har så utviklet seg til en omfattende
organisasjon. Mønsteret er det samme i de fire landene: For
eningene har sluttet seg sammen i forbund (landsforbund/riks
forbund), hvis øverste myndighet er landsmøtet/kongressen,
hvor det møter valgte representanter fra de tilsluttete for
enmgene.

Landsforbundene har utad vært de døves kontakt-organ over
for de statlige myndighetene, og innad et service-organ overfor
lokalforeningene. En kan si at dette har vært forbundenes pri
mære oppgaver, men utviklingen - ikke minst som følge av
de økte mulighetene for statstilskott, innsamlingsaksjoner, lot
terier o. a. - har ført til en økonomisk styrkning av forbundene
som har medført at de har påtatt seg stadig flere og større
oppgaver. I dag er virksomheten så omfattende at det er rea-
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listisk å kreve f. eks. at forbundene skal være representert i alle
organer som befatter seg med saker som vedrører døve og sterkt
tunghørte, uansett om det gjelder barn i førskolealderen, i sko
len, eller de vokse, og uansett om det gjelder spørsmål av me
disinsk, pedagogisk, yrkesmessig, sosial eller geistlig art.

På det lokale planet har foreningene lagt stadig større vekt på
den kulturelle virksomheten, samtidig som en med større eller
mindre hell har lykkes i å etablere en service som går ut på å
yte medlemmene hjelp i form av so~ial-rådgiing, tolkhjelp,
hjelp til anskaffelse av leilighet/hybel, arbeid etc. I foreningene
har det vokst fram klubber for sær-interesser innen dette felles
skapet; ungdomsklubber, idrettsklubber, kvinneforeninger,
sjakklubber, bridgeklubber, motorklubber m.m. Storparten av
foreningene har maktet å skaffe seg egne hus eller faste lokaler
til denne virksomheten, sentre for de døve/sterkt tunghørte i
foreningsdistriktene. En rekke foreninger har dessuten reist
egne feriehjem.

Dette fellesskapet - som vi med ett ord kaller døveorganisa

sjonen - er vokst fram som følge av et sterkt behov hos en
gruppe skjebnefeller til å komme sammen, utveksle erfaringer
og oppmuntre hverandre. De måtte ha en organisasjon hvis
hovedoppgave skulle være å ivareta deres interesser overfor
samfunnet, som skulle kjempe for å bedre deres kår. - Dette
er en gruppe mennesker som avviker fra alle andre befolk
ningsgrupper i samfunnet, en gruppe med kontaktvansker som
ingen undervisningsmetode, medisinsk eller terapeutisk behand
ling, og ingen tekniske hjelpemidler har maktet å overvinne,
og som bare kan overvinnes den dagen legevitenskapen makter
å gi alle døve normal hørsel. Alle andre i samfunnet er å be
trakte som en ensartet masse i sammenlikning med de døve,
fordi denne massen har hørselen som sitt viktigste kontakt
middel. De som ikke får tilfredsstillende kontakt med sine om
givelser gjennom hørselen, må, så langt det er mulig, gi øynene
i oppdrag å erstatte ørets funksjoner. Vi vet at dette er mulig
bare i beskjeden utstrekning. Victor Hugo har sagt: "øret er
sjelens port."

Hele miljøet innen døveorganisasjonen har vært dominert av
de døves spesielle kommuniseringssystem - tegnspråket. Men
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tegnspråket har gjennomgått en utviklingsprosess som har gjort
det rikere og mer nyansert. Dette til tross for at tegnspråket i
det store og hele må anses for å ha vært tabu i skolen. Innen
døveorganisasjonen er tegnspråket helt uunnværlig. Et orga
nisert foreningsliv blant de døve uten tegnspråket, er utelukket.
Men en skal være oppmerksom på at det også har foregått en
positiv språkmessig utvikling. Etter hvert som flere språksterke
personer har gjort seg gjelden!ie innen organisasjonen, og som
har anvendt tegnspråket kun som et hjelpemiddel - til støtte

for talespråket - har det vært en klar tendens hos stadig flere
til å legge hovedvekten på talespråket. Utviklingen er kommet
inn på rett spor: Talespråket er blitt det primære, med et kul
tivert tegnspråk som "teknisk hjelpemiddel" for lettest mulig
oppfatning/fortolkning av det talespråket som den døve kan
lese på leppene.

Døveundervisningen h::tr alltid hatt som siktemål at den døve
skal bli best mulig normalisert, tilpasset og integrert i det hø
rende s?mfunnet. En har lagt størst vekt på å sette den døve i
stand til å kunne kommunisere med normalthørende menne
sker som ikke har kjennskap tii manuelle kommunikasjonsme
toder. Undervisningen har vært dominert av dette. Eleven har
måttet lære å "lese" på lærerens lepper. Muligheten for slik
leppeavlesing er god når eleven har den samme læreren i åre
vis, en døvelærer som taler og uttrykker seg særdeles distinkt,
og som kjenner elevens ord- og kunnskapsforråd. En meget stor
del av undervisningstiden går til artikulasjonsøvelser, for at den
døve skal lære seg det som er det vanskeligste av alt, for ham,
- å kunne uttrykke seg muntlig slik at han blir forstått av de
hørende han kommer i kontakt med utenfor skolen. For at
han skal kunne dra nytte av sine ferdigheter ileppeavlesing
og artikulasjon, må han dessuten lære betydningen og bruken
aven viss mengde ord og begreper, og han må tilegne seg
visse kunnskaper i vanlige skolefag.

Den døve blir likevel ikke integrert. Han føler seg ikke hjemme
i samværet med de normalthørende. Han er og blir annerledes.
De hørende er stort sett for vanskelige å leppeavlese. De taler
ikke så distinkt som døvelærerne. De har ikke nok tålmodighet.



De bruker en mengde ord som den døve ikke har fått tid til å
lære i skolen. Og de hørende har vanskelig for å forstå den
døves tale. Selv den dyktigste døve/sterkt tunghørte finner snart
at han ikke får den ør, kete og for ham nødvendige kontakten.
Han har da to muligheter. 1) Han kan trosse vanskene og velge
et liv i større eller mindre isolasjon i de hørendes samfunn.
Gjør han dette, blir han betraktet som godt integrert. - 2) Han
kan søke de døves/tunghørtes fellesskap i en del av sin fritid,
mens han den øvrige tiden tilpasser seg blant hørende arbeids
kamerater, familie og mulige venner. - Av de som sterkest
går inn for integrering, vil ha~ bli betraktet som mislykt. (En
legger da skylden på skolen.)

Jeg skal ikke benekte at integrert undervisning i mange tilfeller
fører til en noe bedre integrering, hvis vi med integrering me
ner kontakt mellom de handikapte og de ikke-handikapte. Men
integrerings-begrepet kan ikke innskrenkes til bare å omfatte

en viss grad av kontakt mellom statisk forskjellige mennesker.
Det er helt feilaktig å karakterisere en døv som integrert fordi
han holder seg utenfor døveorganisasjonen - de døves felles
skap. Når en døv eller sterkt tunghørt holder seg utenfor dette
fellesskapet, skyldes det et skolesystem som har lukket ham ute
fra hans naturlige miljø. Han har ikke lært tegnspråket. Han
er handikapt blant sin~ skjebnefeller, like meget som han alltid
vil være handikapt blant de normalthørende. Han har mulig

hetene til å bli integrert i de døves fellesskap, og vi har mange
eksempler på at dette har skjedd. Men mange glir inn i en
tilværelse uten egentlig kontakt noe sted. Dette er integreringen
i praksis!

Pedagogisk integrering har bare berettigelse hvis den fører til
tilfredsstillende sosial integrering. Det kan slås fast at bare de
som har betydelige hørselsrester, har mulighet til å oppnå til
fredsstillende sosial integrasjon i samfunnet. Dermed må integ
rerte skoletilbud for døve og sterkt tunghørte anses som ufor
svarlig, hvis elevene dermed får redusert sine muligheter til
å bli integrert i de døves fellesskap.

Det vil være en stor vinning for de døve og sterkt tunghørte Sosial

om hele integrerings-begrepet forsvinner fra vårt språk. En tilpassing
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bør isteden konsentrere seg om den sosiale tilpassingen. En må
se samfunnet som en helhet - et samfunn hvor det også er
plass for grupper av avvikere som har sitt fellesskap. I de nor
diske landene er en i den gunstige situasjonen at befolkningen
viser stor forståelse og toleranse overfor gruppedannelser. Det
gjelder bl. a. innen politikk og religion. Det gjelder også men
nesker med så avvikende særpreg at de ikke blir assimilert. De
nordiske landene har gått i spissen når det gjelder innføring av
trygdeordninger og andre sosiale tiltak. Det er stor forståelse
også for de handikaptes organisasjoner. Men en skal merke seg
at denne forståelsen er et resultat av de handikaptes kamp.
Døveorganisasjonen er i første rekke en kamporganisasjon, som
kjemper for bedre skoletilbud, videreutdannelse, voksenopp
læring, sosial rettferdighet, full sysselsetting og større valg
muligheter i arbeidslivet, etc. -- Den største faren ved integrert
undervisning - utenom det at den døve blir avskåret fra å
komme inn i sitt normale miljø - er at en på lang sikt riskerer
å miste denne kamporganisasjonen, som i realiteten er den
eneste garantien for at de døves interesser skal bli ivaretatt i
samfunnet.
Den døves trivsel i samfunnet, er et spørsmål om sosial tilpass.
ing. All erfaring viser klart at den sterkt hørselshandikapte, uan
sett skolesystem, er, og blir værende, sterkt handikapt i de hø
rendes fellesskap. Tilfredsstillende sosial tilpassing oppnår en
ikke.
En kommer ikke utenom det som til syvende og sist er det sen
trale spørsmålet: Hvordan skal den døve/sterkt tunghørte oppnå

optimal sosial tilpassing i samfunnet? - Har vi et klart svar
på detre spørsmålet, bør vi også klart kunne se hvordan f. eks.
undery;:isningen bør legges opp - om en bør satse på integrert
undervisning, eller spesialskoletilbud.
Svaret er enkelt. Vi må se samfunnet som en helhet, med alle
dets grupper for avvikere, minoriteter, grupper av mennesker
med særinteresser og særpreg. Døveorganisasjonen er en natur
lig del av dette samfunnet, og har sin spesielle funksjon innen
for dette samfunnet. Den døve skal ta del i det store felles
skapet i den utstrekningen han har evner og forutsetninger.
I den utstrekningen han ikke makter å oppnå kontakt - når



h:m støter mot lydmuren - skal han kunne kompensere dette
i de døves fellesskap, hvor han selv bestemmer utviklingen.
Organisasjonen er dannet nettopp for å gi ham denne kompen
sasjonen. Organisasjonen er det eneste natarlige svaret på nød·
ropet. Den døves naturlige situasjon er å stå med det ene benet
i de hørendes og det andre benet i de døves fellesskap. At den
døve tilpasser seg situasjonen på denne måten, er grunnlaget
for hans trivsel i samfunnet som helhet. Det representerer det
optimale av sosial tilpassing den døve/sterkt tunghørte kan
oppnå, uansett skolesystem og undervisningsmetode. En under
visningsmetodikk som utelukker, eller reduserer hans mulighet
til å gli inn i døveorganisasjonen, er barbarisk - i like hoy
grad som den andre ytterligheten, en opplæring som ikke tar
sikte på at han skal bli i stand til å omgås hørende medmenne
sker.

Men døveorganisasjonen må legge stor vekt på å være utad
rettet. En må ta sikte på å gjøre den døve stadig bedre rustet
til å hevde seg i det store fellesskapet. Organisasjonen må ikke
være et lukket fellesskap, hvor det er bare døve/tunghørte som
er velkommen. En må tvert imot stimulere interessen blant
hørende til å ta del i dette fellesskapet, ikke minst fordi det er
særdeles viktig at det blir et best mulig talemiljø innen orga
lllsasJonen.

Hva kan døveorganisasjonen gjøre for å minske
den døves språk- og kunnskapshandikap?

Det bør neppe settes noen grense for hvilke oppgaver døve
organisasjonen skal påta seg. Organisasjonen vokser med opp
gavene - i dobbelt forstand - og det er en vekst som både
kommer den enkelte døve og hele samfunnet til gode. Blant
annet bør organisasjonen påta seg 4 meget viktige oppgaver
som ligger utenfor rammen av det emnet jeg har fått, men
som jeg likevel vil nevne: 1) Kurs i leppeavlesing for døv
blitte og sterkt tunghørte. 2) Service for tekniske hjelpemidler,
såvel visuelle som audiologiske. 3) Logopedisk service, i form
av individuell talekorrigering, artikulasjon, uttalelære. 4) So
sial-rådgiing, som bør spenne over et meget vidt felt. -
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Døveorganisasjonen bør være ansvarlig for og administrere
dette, og det må konsentreres der hvor de døve naturlig samles,
i døvesentrene, i de døves egne foreninger. Dette bør høre til
de primære oppgavene organisasjonen tar ansvaret for. En må
selvsagt knytte til seg eksperter.
Når det gjelder aktivittter med sikte på å minske den døves
språk- og kunnskapshandikap, er det allerede gjort en betydelig
innsats innen organisasjonen. Men det må satses meget mere.
Det største problemet er mangelen på kvalifiserte lærerkrefter,
lærere som har tid og evner til å utarbeide og gjennomføre
tilpassete opplegg, og som behersker tegnspråket tilfredsstillende
godt. Bruk <j.V tolk er en nødløsning i forbindelse med kurs,
foredrag etc. Den direkte kontakten skaper større interesse og
gir større utbytte, og den eliminerer irritasjonsmomentet ved
at det er to som taler "i munnen på hverandre", og den snev
av mindreverdsfølelse som nesten alltid gjør seg gjeldende der
hvor det er nødvendig med tolk.

Jeg skal her omtale en del aktuelle til tak som har høy prioritet
innen døveorganisasjonen :

Den døve har et for svakt språkgrunnlag til å kunne beholde sin
skolelærdom og utvikle seg videre på egen hånd. Han har lært
å lese, men han forstår for lite av det språket som benyttes i
aviser, tidsskrifter og bøker. Det er liten nytte i å oppfordre
ham til å lese. Men den døve må som samfunnsmedlem følge
med i det som foregår. Han er underordnet de vanlige be
stemmelsene, og han må som arbeidstaker, skattebetaler, trafi
kant, leieboer osv., som lovlydig borger, ha kjennskap til en
mengd;e ting som han ikke får anledning til å lære i skolen,
besterrtmelser som dessuten er underlagt utviklingens lov.
Den viktigste formen for kursvirksomhet og studiesirkler er
derfor, blant de voksne døve, de som i høy grad er språk- og
kunnskapsfremmende. Døveorganisasjonen kan aldri få gjort
for meget på dette området. De voksne trues av stagnasjon og
tilbakegang språklig og kunnskapsmessig når skoletiden er slutt.
Døveorganisasjonen må derfor påta seg en videreføring av sko
lens arbeid. De døve trenger en form for undervisning hele
livet.



Det er altså døveorganisasjonen som må drive denne virksom
heten, fordi det er i de døves foreninger en har de største mu
lighetene for å nå de døve, der hvor de naturlig samles, der
hvor de kan påvirkes og ledes inn på rett spor, hvor en har
oversikt og kan få tak i massen, og hvor en derfor kan legge opp
adekvate tilbud avpasset etter behov og interesser, og hvor en
har de beste mulighetene for differensiering i mest mulig ho
mogne grupper.
En del av de døve vil ved hjelp av dyktige studie/kursledere
kunne gjennomgå forskjellige kurs for hørende, med det kurs
materiellet en kan få fra korrespondanseskoler etc. Når en bru
ker rikelig med tid, vil en kunne oppnå meget gode resultater.
- For dem som står språklig svakere, må det utarbeides spe·
sielle kurs. Det kan f. eks. gjøres på den måten at studiema
teriellet for den førstnevnte gruppen blir omskrevet til dobbelt
lengde. (Gruppen går da gjennom det samme over to kvelder,
som den første gruppen går gjennom på en kveld. En bruker
teskje istedenfor spiseskje.)
Denne formen for voksenopplæring kan legges opp dels som
studiesirkler (små grupper), dels som regulær undervisning.
En bør kunne velge den formen som passer best i det enkelte
tilfellet.

En bør i meget stor utstrekning benytte visuelle hjelpemidler,
i første rekke overhead-projektør. Læreren/kurslederen bør
utarbeide supplerende materiell for dette. Særlig er det viktig
å vise mange eksempler, praktiske eksempler som er dagsaktu
elle, som engasjerer deltakerne og gjør studiemateriellet mere
levende.
Lærerne/kurslederne bør være høyt kvalifiserte. De bør kunne
legge opp kursene pedagogisk riktig, ut fra et inngående kjenn
skap til de døves problemer og det stoffet de skal formidle. De
bør både ha et tydelig ta'lespråk ("god munn" å avlese) og et
rikt og godt tegnspråk. De bør også ha evnen til å engasjere og
skape en koselig atmosfærf. Og de må ha tålmodighet.
Det er klart at det er uhyre vanskelig å få et tilstrekkelig an
tall kursledere som er i besittelse av alle disse egenskapene. En
må derfor på lengre sikt arbeide for å få opprettet godt lønnete
stillinger for kursledere innen døveorganisasjonen, en del i full
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stilling, andre i del tid (som timelærere). Med gode tilbud, vil
en ganske sikkert også få de rette personene interessert. Slike
stillinger vil f. eks. passe glimrende for døve med høyere ut
dannelse. I påvente av at slike stillinger skal bli opprettet og
besatt, må en nyttiggjøre seg de foreliggende mulighetene, og
det er da naturlig å benytte døvepedagoger, gjerne pensjonerte
døvelærere, konsulenter, nære slektninger av døve, og en del
døve må også anses kvalifisert.

En må ta sikte på at kursene skal være gratis, og ikke påføre
økonomisk tap for deltakerne. Det vil være tragisk om enkelte
døve skal avstå fra deltakelse i kurs, av økonomiske grunner.
Lærestoffet ved disse kursene innskrenker seg til noe som de
normalthørende får gratis, og det er derfor urimelig at de døve
skal betale. Utgiftene til lærerlønn, kursmateriell, lokale o. a,
må bli dekket av det offentlige, fullt ut. I Norge vil en i dag
normalt kunne få disponere klasserom i de kommunale skolene
gratis. Fra Kirke- og undervisningsdepartementet vil en kunne
få dekket 50 % av lærerlønnen. Den andre halvparten av
lærerlønnen må dekkes enten av døveorganisasjonen, eller av
kursdeltakerne, likeledes kursmateriellet. Dette er ikke tilfreds
stillende. Det reduserer i betydelig grad interessen for kurs
virksomheten, på den ene siden ved at organisasjonen p. g. a.
den økonomiske belastningen og mangelen på arbeidskraft må
være forsiktig og ikke tære for meget på ressursene - på den
andre siden ved at de døve finner det urimelig å skulle betale
for noe som andre får gratis, og som derfor ikke vil delta, eller
deltar med ulyst.

Det er også et annet problem å overvinne: Det hevdes at den
døve viser liten interesse for å øke sine kunnskaper, og at det
derfor ikke er grunnlag for kursvirksomhet i større omfang.
Årsak: Undervisningen i skolen har vært så ulystbetont (p. g. a.
at læreren ikke har nyttet tegn) at den døve for alltid har fått
aversjon mot alt som heter undervisning. Undervisningen i sko
len har vært en utmattelsesprosess.

Personlig tror jeg at dette langt på vei er faktum. Jeg har selv
følt det på kroppen. Selv om jeg hadde tilegnet meg språket
før jeg begynte i døveskolen, og således hadde det meget let
tere enn mine skolekamerater, må jeg si at jeg var helt utmattet



etter sammenlagt 8 år i skoler for døve. Det var neppe vanlig

skoletretthet.
Likevel er det min overbevisning at problemet er sterkt over
drevet. Vi må være oppmerksom på problemet, men det må
overvinnes! Erfaringene fra kurs og studiesirkler avviklet av
Norske Døves Landsforbund og Bergen Døveforening viser at
det bare gjelder å vekke og stimulere. den interessen som ligger
latent hos hver voksen døv. Det kan ta tid, og det kan være
vanskelig, men med den rette framgangsmåten vil det lykkes å
gjøre alle motivert for videre lærdom. Målsettingen er klar:
Hver eneste voksen døv på skolebenken hele livet! Det er behov
for det. Døveorganisasjonen må kjempe for at dette målet skal
bli nådd, så langt det er mulig.

Jeg finner det ikke riktig her å omtale den kursvirksomheten
som Sveriges Dovas Riksforbund driver på Carlborgsons gård
(bl. a. folkehøyskolekurs) eller den kursplanen Norske Døves
Landsforbund har satt opp for sitt planlagte kurssenter og
folkehøyskole - eller tilsvarende kursvirksomhet i Danmark og
Finland. Dette er spesialkurs av meget stor betydning, men jeg
vil konsentrere meg om den mer generelle kursvirksomheten 
den som døveforbundene skal søke gjennomført i alle foreninger
for døve i de nordiske landene.

Foreningenes ledelse må sørge for regelmessig foredragsvirk- B) Foredrag/

somhet (hovedsakelig kåserier) i foreningene, med sikte på å kåserier

utvide de døves kunnskaper, men også med sikte på å øke
ordforrådet. "Vanskelige" ord må en skrive på tavlen og for-
klare, uten oppfordring.

Normalt vil et foredrag beregnet på hørende være både for
langt og for tungt i en døveforening - for akademisk. Mange
vl! miste interessen for foredrag dersom en ikke tilpasser disse
etter publikum. Der hvor interessen for foredrag er liten, er
det ikke publikum som l;1ar skylden. Kritikken må rettes mot
ledelsen.

Kåseri-formen er avgjort den som egner seg best i våre fore
ninger, fordi et kåseri som regel er forholdsvis kort, "lett", og
mer underholdende enn et foredrag. Jeg vil likevel hevde at
foredrag har sin berettigelse, hvis opplegget er godt. En kan
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gjerne ha foredrag på opptil 2 timers varighet, hvis emnet
interesserer og en varierer godt med eksempler på tavlen, bruk
av overhead-projektør eller liknende. Men da bør også fore
dragsholderen ha utarbeidet sitt manuskript spesielt for, og
være fortrolig med, det publikum han stilles overfor i forening
en, han bør beherske tegnspråket flytende og bruke et enkelt
språk. Foredrag med tolk har små muligheter til å holde in
teressen fangen i en større forsamling.
En må beflitte seg på å velge emner som har allmenn interesse.
Et avskrekkende eksempel: Kåseri over emnet "Nye bestem
melser i motorvognloven". Publikum: % som ikke har fører
kort, og som derfor ikke føler seg engasjert. Tolk: En som ikke
selv kjenner motorvognloven, og som derfor selv forstår lite
av det han tolker. Resultat; Helt mislykt.

I tilfelle det er påkrevd å bruke tolk (fordi foredragsholder
ren/kåsøren ikke behersker tegnspråket), bør en straks infor
mere foredragsholderen om publikums gjennomsnittlige språk
og kunnskapsnivå, og anmode ham å tilpasse foredraget i sam
svar med dette. Varighet; Maksimum 1 time. Anledning til å
stille spørsmål etter foredraget.
Anledning for publikum til å stille spørsmål, er meget viktig.
Som regel vil dette bli høydepunktet, når publikum engasjerer
seg aktivt. Dette er så viktig at ledelsen alltid bør påse at det
blir stilt spørsmål til foredragsholderen.

Tolken er den viktigste personen når det nyttes tolk. Han av
gjør hvilket utbytte publikum skal få av foredraget. Han må
kjenne publikum. Han må passe på at tempoet ikke blir for
stort. Han må vurdere stoffet mens han tolker, i en viss ut
strekning "oversette" vanskelige ord på direkten, og han må
ha myndighet til å stoppe foredragsholderen så ofte han mener
det er behov for en nærmere forklaring, skrive ord på tavlen,
be foredragsholderen om eksempler.
Døvelærere, døvekonsulenter, døve med godt språkgrunnlag
o. fl. bør stimuleres til å påta seg oppgaver som foredrags
holdere innen døveorganisasjonen, slik at en mest mulig kan
unngå å nytte tolk. Gode foredragsholdere bør registreres. De
er verd sin vekt i gull.
En bør sørge for at samtlige foreninger for døve får høvelige



lokaler, med riktig belysning, gode stoler, stor tavle, filmlerret,
kart, god oversikt, talerstol, overhead-projektør og andre tek
niske og visuelle hjelpemidler.
Døveforbundene bør utarbeide en omfattende katalog med
aktuelle foredrags-emner, som distribueres til samtlige forening
er. En slik katalog bør fortrinnsvis utarbeides i samråd med
døvelærere og konsulenter.

Som et ledd i bestrebelsene for å øke de døves kunnskapsom- C) Demonstra

fang, bør en også sørge for at de får del i tekniske framskritt. s!oner, ekskur·

D k · d d d . dl' sJoner, om·ette an gjøres ve at et arrangeres emonstrasJoner, es l . i
o vlsn nger

foreningene, dels i forretninger, bedrifter og pa utstillinger/mes-
ser. En bør påse at det ikke blir for store grupper, og at hver
gruppe får en dyktig tOlk. I forbindelse med demonstrasjoner
kan det også være aktuelt med kortere kurs eller instruksjon
for grupper av spesielt interesserte. Dette vil vanligvis komme
inn under publikumsservicen som produsenter og forhandlere
gjerne yter. De døve har små muligheter til å få del i den van-
lige servicen, uten tolk. Det vil være en fordel om en også får
varefakta og forbruker-rapporter.

Ekskursjoner (utflukter med studieformål) er en populær måte
å tilegne seg kunnskaper på. Særlig bør en ta sikte på å få inn
blikk i samfunns-maskineriet. Mulighetene for besøk i bedrifter,
er ikke store, da disse som regel vil være stengt på det tids
punktet det er aktuelt å arrangere ekskursjonene. Men en del
bedrifter har skiftordning, enkelte har helkontinuerlig drift,
så visse muligheter foreligger. Begynner en å studere telefon
katalogen, vil en finne hundrevis av muligheter - offentlige
institusjoner og etater, telefonanlegg, telegrafverk, brannvesen,
politi, lysverk, kraftstasjoner etc. En vil som regel også kunne
oppnå avtaler som fører til at en blir mottatt utenfor vanlig
åpningstid i banker, reisebyråer osv. Vi har biblioteker, presse,
skipsbyggerier, havnevesen, flystasjoner, og vi har en mengde
museer (hvor en kan få omvisninger på søndager), kirker, min
nesmerker og andre severdigheter.

Ekskursjoner og omvisninger er et meget viktig ledd i bestre
belsene for å gi den døve kjennskap til samfunnet, og dermed
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til å få ham til å føle seg som en del av samfunnet. Det gjør
den døve mer utadvendt og samfunnsbevisst.

I etterkrigs-årene har det vært en kraftig oppblomstring i pro
duksjonen av opplysnings- og kulturfilm. Disse filmene repre
senterer en rik kunnskapskilde, som imidlertid etter hvert er
blitt mer og mer utilgjengelig for de døve. I dag er det nesten
ikke mulig å oppdrive en slik film som er tekstet. Mange døve
foreninger har filmframvisere, men disse har fått mindre og
mindre verdi. Filmproduksjon og -utleie er business, dirigert
av profitt-motivet, til tross for store statssubsidier, tilskott fra
kulturfonds etc. Krav fra døveorganisasjonen om teksting, blir
avvist med argumentet om at en må ta hensyn til det store fler
tallet som ønsker talekommentering.
En mulighet er å få filmene tolket, på den måten at en tolk
får filmene kjørt i forveien og samtidig lytter til kommenta
rene. Tolken kan så gi et resyme, en orientering, før filmene
kjøres for det døve publikum. Men dette er ingen egentlig god
løsning.

Den filmproduksjonen Danske Døves Landsforbund har satt i
gang, kan være et forbilde for de øvrige landene. En har her
muligheten for å lage filmer nettopp etter den døves behov.
Jeg sikter da spesielt til filmer av informativ og instruktiv art,
korte undervisningsfilmer, filmer som orienterer om samfunns
spørsmål og liknende. Men det må være forholdsvis korte fil
mer, en film for hvert enkelt emne. Slike filmer kan kjøres flere
ganger på en kveld, til en er sikker på at kunnskapsstoffet er
absorbert.

Det hevdes ofte at den døve best forstår tegnspråket, og at en
blanding av tegnspråk og håndalfabet (for vanskelige ord og
egennavn) er den ideelle meddelelsesformen. I Danmark har
en munn-hånd-systemet. De manuelle systemene har imidlertid
alvorlige svakheter på film: De fremmer de isolasjonistiske ten··
densene innen organisasjonen. Det vil være taktløst å vise slik
film i en forsamling hvor det er hørende til stede - de vil føle
seg uønsket. Når en tar i betraktning at det absolutt er i de
døves egen interesse å trekke hørende inn i organisasjonen, bl. a.
for å skape det best mulige talemiljø, forstår en at filmer med



tegn/håndalfabet/munnhånd-system ikke er veIen en skal gå.
En må i så fall ha lydkommentering, hvilket vil komplisere det

hele. En skal dessuten være oppmerksom på at det ikke er alle
døve/sterkt tunghørte som behersker de manuelle kommunise

ringsmetodene. Også disse er en forpliktet til å ta hensyn til,
og denne gruppen vil etter hvert vokse, som følge av de inte
grerte skoletilbudene. Gruppen må være velkommen i felles

skapet. - Filmene vil ha stor verdi ikke bare for døve, men for
flere andre grupper i samfunnet. Blir filmene lagt opp slik at
de med fordel også kan vises i grupper av hørende, vil det i

betydelig grad øke mulighetene for statstilskott. Hittil har en
satset mest på "muntlig språk uten lyd". Men muntlig språk
er beregnet på hørselen. Tale som den døve (tross støtte av tegn

og handalfabet) må lese på munnen, kan aldri bli like tydelig
oppfattet som skriftspråk. Filmer for døve må være språk

fremmende. Derfor må filmer for døve være tekstet.

Det er antydet at det er ønskelig med et nordisk samarbeid j

produksjonen av filmer for døve. Et slikt samarbeid er i dag
urealistisk, når en f. eks. ser hvordan "Døvefilm"s produksjon i

Danmark er lagt opp. Men et samarbeid er mulig, på lengre
sikt, i en viss utstrekning. Filmene må da produseres med tanke
på teksting. Døvefilm i Danmark kan produsere filmer som be

handler emner av fellesnordisk interesse. Finland, Sverige og
Norge kan kjøpe kopier, som så forsynes med tekst på de res
pektive landenes språk.

Døveorganisasjonen har en stor oppgave i å fungere som press
gruppe overfor fjernsynet. Ved å påvirke fjernsynet til stadig å
gjøre flere programmer tilgjengelige for de døve/tunghørte, vil

organisasjonen gjøre en betydelig innsats for å minske de døves
språk- og kunnskapshandikap. En undersøkelse foretatt i Norge,

viser at det overveldende flertallet av de døve foretrekker
teksting av TV-programmene. Også fra mange andre land vet
vi at døveorganisasjonen krever teksting. Tegnspråk-kommen

tarer er bare aktuelt og ønskelig når det gjelder direktesend
inger, som det i dag ikke er teknisk mulig å få tekstet.

Det er en tragedie at dm døve har så små muligheter til å få E) Litteraturen

del i de store verdiene litteraturen representerer. Litteraturen og døvepressen
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er nøkkelen til all verdens kunnskaper. Bokhyllen er en stige.
Den som leser flittig, klatrer oppover kunnskapens stige. Han vil

kunne bli "sin overmanns like".
For det store flertallet av de døve, er litteraturen et lukket

land, fordi de har for svakt språkgrunnlag. Vi kan ikke vente
at disse skal vise interesse for å lese bøker, like lite som vi kan
vente at svensk-språkige finner skal være interessert i å lese
danske bøker, eller at nordmenn skal lese svenske bøker. Det

forekommer, men i meget liten utstrekning.
Døveorganisasjonen må se det som en av sine oppgaver å åpne
veien for de døve tillittcl'aturens verden, i den utstrekningen det
er mulig. Om en ikke setter seg altfor høye mål, bør en ihvert

fall gå inn for å stimulere leselysten.
Hver døveforening bør ha eget bibliotek, hvor de viktigste bø
kene vil være oppslagsverker, leksika - fortrinnsvis rikt illu
strert, eksempelvis "Fokus". Erfaringen viser at selv døve med

svakt språkgrunnlag er meget interesserte i slike verker. En bør
ha et rikt utvalg av populærvitenskapelige bøker, atlas, illu

strerte historiske verker, innbundne årganger av gode billedblad.
Døve interesserer seg gjerne for bøker med "sterkt' innhold,
f. eks. krigslitteratur. Men en del av den lettere skjønnlittera

turen, reiseskildringer og liknende, vil mange også ha utbytte
av å lese. En må ha det riktige utvalget. Etter hvert som lese
evnen og dermed leselysten øker, blir det aktuelt å lede mindre

grupper over til de offwtlige bibliotekene, hvor de ved hjelp
av tolk kan få en orientering og forsynes med lånekort.

Det er viktig at foreningene har dyktige veiledere, bibliote
karer som makter å få de døve interessert i de skattene som be

finner seg i bokhyllene. Bibliotekaren skal finne bøker som pas
ser for den enkelte. Han skal ha anledning til å kåsere i for
eningen, med sikte på å stimulere leselysten. Han kan gi språk
svake døve del i enkelte bøkers innhold ved å foredra hand
lingen i en bok. En verdifull bok kan også danne grunnlaget

for noe i likhet med en studiesirkel, hvor en gruppe går gjennom
ett kapittel pr. kveld.
"Døvepressen" i de nordiske landene utgjøres hovedsakelig av
døveorganisasjonens (døveforbundenes) tidsskrifter, som kom

mer ut regelmessig, og som leses av de aller fleste døve og de



som er engasjert i døvearbeidet, foreldre til døve, og andre
interesserte.
Ca. 90-95 % av stoffet i disse tidsskriftene er spesialstoff som
omtaler eller vedrører de døve/tunghørte, mens det øvrige kan
karakteriseres som allmennt-opplysende stoff. Dette viser klart
at døvepressen dekker et område som ingen annen presse kan
dekke. Det er "fag-tidsskrifter".
Døvepressen har en rekke viktige oppgaver. Den skal være
"talerør" for de døve utad, kamporgan både for døveorganisa
sjonen og for den enkelte døve, et uroelement, et debatt-forum.
- Men skal hensikten oppnås, er det en forutsetning at døve
pressen kommer fram til rette vedkommende, til storting/riks
dag, til departementskontorer, skolemyndigheter, til fjernsynets
ledelse, til dagspressen osv. Dette må de respektive døvefor
bundene være oppmerksom på. Kampen kan ellers bli slag i
luften, uten virkning.

En annen viktig oppgave er å spre informasjoner innen døve

organisasjonen og til den enkelte døve. Det er bare gjennom
døvepressen en har mulighet for å spre slik informasjon på
tilfredsstillende måte. Døvepressen er et bindeledd mellom de
døve innbyrdes, og mellom dem og de som arbeider for/blant
de døve. Det er vanskelig å ta standpunkt til hvilke av disse
oppgavene som er viktigst. Det skal jeg avholde meg fra.
Også døvepressen har en viktig funksjon når det gjelder å
minske den døves språk- og kunnskapshandikap. Døvepressen
representerer utvilsomt det lesestoffet som den døve er mest in
teressert i. Det er stoff som angår den enkelte døve.
Språket i døvepressen er imidlertid et problem. Mange døve
med svakt språkgrunnlag ønsker et meget enkelt språk. Dette
bør en ta hensyn til. På den andre siden må en ta i betraktning
døvepressens oppgave som kamporgan overfor myndighetene
og offentligheten, og dens opinions-skapende funksjon. Det er
dessverre slik at en har vanskelig for å sette seg i respekt med
et enkelt språk. Skal en kunne hevde seg, må en vise seg jevn
byrdig. Debatten må føres på det planet "motstanderne" be
finner seg på. Døvepressen benytter stort sett et språk som er
noe enklere enn dagspressens. I artikler som spesielt er rettet
til myndighetene og offentligheten, brukes et språk som er for
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tungt for de fleste døve, mens det brukes et enklere språk i stoff
av mer intern karakter. Jeg tror dette er den riktige løsningen,
og at en ikke vil oppnå intensjonene med døvepressen ved en
ytterligere forenkling av språket.
For døvepressen er økonomien et stort problem. De statstil
skottene en har oppnådd, er helt uvesentlige. Opplagene er
forholdvis små, slik at en ikke kan dekke utgiftene ved kon
tingent fra abonnentene. Det er vanskelig å få annonser. Det
er ikke lønnsomt for firmaene å avertere i tidsskrifter med små
opplagstall. Døveorganisasjonen må derfor bære en betydelig
del av utgiftene ved inntekter fra lotterier etc. Dette er en
uholdbar situasjon. l Danmark dreide det seg siste år om kr.
40.000.

l Norge kommer døveorganisasjonens tidsskrift ut to ganger
månedlig (22 numre pr. år), mens de øvrige nordiske landene
h:u måttet innskrenke seg til 10-12 numre årlig. Målet må
være at disse tidsskriftene skal komme ut hver uke. Det er
behov for det, og det må være avgjørende for vår målsetting.
Men dette vil ikke være mulig uten betydelige statstilskott. Tatt
i betraktning at de døve er en helt spesiell gruppe i samfunnet,
den eneste gruppen som bare har kontakt med omverdenen ved
hjelp av synet, bør dette være et selvfølgelig krav. Døveorganisa
sjonens presse må bli statssubsidiert i den utstrekningen det et'
behov for det. Døveorganisasjonen må anses som moralsk for
pliktet til å kjempe for en slik ordning, og må ikke gi opp. 
Kontingenten må settes så lavt at ingen døv/sterkt tunghørt
av økonomiske grunner skal avholde seg fra å stå som abon
nent.

AVSLUTTING

Skal døveorganisasjonen makte å påta seg alle de oppgavene
som her er nevnt - og det er allerede i dag mange flere opp
gaver en har - må det satses meget på lederutdanningen. Det
trengs et stort antall godt utdannete personer med lederegen
skaper, organisasjonstalent, dyktige kursledere osv. En må også
gå inn for et utstrakt ~amarbeid med døvelærerne og forøvrig
alle som er interessert i de døves ve og vel. Mied forente krefter
vil en nå målet.



Den enkelte døve/tunghørte har de langt største mulighetene
til å bli aktivisert når han lar seg integrere i de døves felles
skap. Innen denne organisasjonen kan han gjøre seg gjeldende
på talerstolen og deita i diskusjoner uten å være hemmet av sitt
ellers så alvorlige handikap. Han finner her hundrevis av opp
gaver, som er en utfordring til hans evner og innsatsvilje. (Bare
i Bergen byer det ca 150 tillitsverv innen døveorganisasjonen !)
Han har rike muligheter til å gjøre en karriere innen organi
sasjonen. Han får anledning til å utvikle og bruke sine evner
optimalt, stige i gradene, bli avholdt og respektert. - Stilt opp
mot dette, vil den døve/tunghørte som er "integrert" i det
hørende samfunnet fortone seg som passiv og isolert.

Det er avgjørende viktig at lederne innen døveorganisasjonen
(forbundene og foreningene) fullt ut forstår sine oppgaver og
sitt ansvar. De må utgjøre et team som arbeider for den felles
store målsettingen: Å minske den døves språk- og kunnskaps
handikap i forhold til deres hørende medmennesker, slik at
den døve etter hvert bedre og bedre finner seg til rette i det
store fellesskapet og får følelsen av å være et hjul som har sin
viktige funksjon i det store samfunnsmaskineriet.
Det er den enkelte døves trivsel i samfunnet som er døveorga
nisasjonens mål.

Thorbjorn Sander:
Skall diivorganisationen orka ta på
sig al!a de uppgifter vi har namnt
måste det satsas mycket på ledarut
bildningen. Det behiivs många bra
utbildade personer med ledaregen
skaper, organisationstalang, duktiga
kursledare o.s.v.
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Diskussionsinlagg I

av forbundsordforande Ole Munk Plum, Danmark

Thorbjørn Sanders indledningsforedrag redegør på en særdeles udmærket
måde for hele døveorganisationens og de døves situation som den er i dag.
Jeg vil gerne rose ham for den måde, det hele er opsummeret på og for de
konklusioner han kommer til.
Vi må erkende, at situationen for den helt døve er særdeles vanskelig i det
moderne samfund vi lever i idag. Jeg kan i det følgende naturligtvis kun tale
om forholdene som de er i Danmark, og der er trods det nære samarbejde
i de nordiske lande forskeI på mangt og meget landene imellem.
For at fremme opdragelsen og oplæringen af døve børn må man begynde
tidligt og med forældrene til døve børn. Dette er intet nyt, idet man allerede
under den første nordiske døvekongress i 1907 vedtog følgende resolution:
"Den første nordiske Døvstummekongres udtaler sin Opfattelse, at Undervis
ningen af døvstumme børn bør begynde i saa tidlig en Alder som muligt, d.v.s.
ved 3 eller højst 5 Aars Alderen. Til dette Formaal fordrer Kongressen Ind
rettelse af saakaldte Børnehaver for døvstumme Børn, forenede med Internat.
Børnehaverne maa forberede deres Elever til Døvstummeinstitutterne og orga
niseres som Privatskoler med Statsunderstøttelse eller helt overtages af Staten".
Jeg er bange for, at mange forældre i uforstand eller mod bedre vidende og
i ønsket om at se deres døve børn så normaliseret som muligt har lagt pres på
døveskolerne, således at det har været vanskeligt at få inført tegnsproget i
undervisningen.
Dette at ønske sit døve barn integreret i den normalthørendes verden er det
rene ønsketænkning og vil kun bringe sorg og skuffelser til begge parter, så
ledes som Thorbjørn Sf~der også påviser for de døves vedkommende. Han
er dog i sit foredrag sl,et ikke kommet ind på forældrenes rolle, og det er
faktisk her, der skal sættes ind, selvom jeg må sige, at det for manges ved
kommende ikke er lige let.
Tænk Dem et forældrepar, der får et barn - og når barnet er omkring
1Y2-3 år, ofte senere, opdager de, at barnet er døvt. De har da overhovedet
ikke forstand på, hvordan de skal kommunikere med dette barn og langt de
fleste kvier sig ved at røbe overfor omverdenen, at de har fået et barn, der er
anderledes, således at der i mange tilfælde går megen kostbar tid tabt inden
døvesforsorgen får fat i tilfældet og prøver at hjælpe.
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I Danmark har vi dog et system med lægers anmeldelsespligt vedrørende så
danne ti1fælde, og forældrene bliver da tilbudt vejledning på "Børneklinikken",
"Statens undersøgelses- og vejledningsklinik for døve og svært tunghøre børn",
og i de forskellige skolers børnehaver, men d·er er et stort men efter min me
ning: Der tilbydes alt for lidt vejledning og undervisning i tegnsprog.
Altså: De mine ærede tilhørere forstår, hvor jeg vil hen, når man i dag
spørger: "Hvad kan døveorganisationen gøre for at mindske den døves sprog
og kundskabshandicap?" så vil jeg pege på hjælp til forældrene og deres små
døve børn. Forældrene skal tilbydes et ordentligt tegnsprogkursus og hvordan
de skal bruge tegnsproget overfor deres døve børn. Jeg er enig med Sander i,
at vi skal prøve at lade talespoget være det primære og tegnsproget et hjælpe
middel, og jeg er ikke i tvivl om, at det kan gennemføres.
I Danmark kommer en meget stor del af døve skoleelever hjem fra skolen
hver dag ved hjælp af skolebusser. Vi har 4 døveskoler og 1 fortsættelseskole,
og fra de førstnævnte skoler kører busserne op til et lille hundrede kilometer
hver dag for at hente og bringe børnene. Det vil altså sige, at en stor del af
børnene er hjemme hos far og mor hver dag (de andre elever kommer hjem
mindst hver 14. dag på en "lang week-end") og at det derfor vil være af
umådelig stor betydning, at alle disse forældre allerede fra børnene er små
kan kommunikere med deres børn på tegnsproget så de derved er med til at
mindske de døves sprog- og kunclskabshandicap på et tidligt tidpunkt af barnets
liv, hvilket er meget vigtigt.
Jeg er derfor enig med Sander i, at døveorganisationen må være repræsenteret
i alle organer, som befatter sig med sager vedrørende døve og svært-tunghøre,
uanset om det gælder børn i førskolealderen, i skolen eller de voksne døve og
uanset om det gælder spørgsmål af medicinsk, pædagogisk, erhvervsmæssig,
social eller religiøs art.
Dette er heller ikke naget nyt, idet den første nordiske døvekongres i 1907
også vedtog en anden resolution, sålydende:
"Kongressen udtaler det ønskelige i, at de Døvstumme bliver repræsenteret
ved de institutioner, som beskæftiger sig med de Døvstummes Anliggender,
saa at deres erfaringer ude i livet kan komme de Døvstumme til Gode i rigere
Maal, samt at Døvstummelærerne ved at deltage i Arbejdet i Døvstumme
foreningerne kan blive i Stand til at gøre de Døvstumme store Tjenester sam
tidig med at deres indsamlede Erfaringer kommer Skolen og Undervisningen
til Gode".
Thorbjørn Sander har i sit foredrag selv været inde på, hvor døveorganisa
tionen kan sætte ind, så jeg finder ingen anledning til at gentage, hvad han
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allerede har sagt, idet jeg dog vil påpege, at vi i Danmark har et godt organi
seret foreningsliv for de voksne døve med mange foredrag, speeielle film for
døve samt aftenskoler og højskoler, men da det er min mening, at det er
bedre at forebygge end at helbrede, vil jeg med mit diskussionsindlæg pege
på den store betydning, døve børns forældre spiller i denne sammenhæng.
Jeg foreslår, at døve børns forældre bør tilbydes et sådant kommunikations
kursus på en sådan måde, at disse arrangeres i normal arbejdstid og således
at forældrene ikke lider tab ved at forlade deres daglige arbejde, medens et
sådant kursus står på, de skal tværtimod have al den støtte, man kan give dem,
og jeg forsikrer Dem, at sådanne penge vil være givet godt ud, og det døve
børn vil få det lettere i alle led, og vil også have lett·ere ved at blive integreret
takket være et større ordforråd og større sprogforståelse.

Diskussionsinlågg Il

av fru Soile Hamalainen, Finland

Redaktor Sander, Norge, konstaterar i slutet av sitt anforande: De dovas
trivsel i samhallet ar dovorganisationens mål.
Ofta har konstaterats, att den dova individens varldsbild ar trång och psyko
logiskt snedvriden. Hans mojligheter att utvidga och ratta till den ar små.
Dovorganisationen har kommit till for att bistå honom i denna uppgift.
Dovorganisationerna har ansett och kommer alltid att anse såsom normal
en dov individ, som kan rora sig såval bland horande som bland dova. De
dovas sammanslutning bildar på satt och vis ett miniatyrsamhalle i det stora
samhallet. Gruppen har sina egna regler och seder och sina olika sektorer:
ungdomsarbetet, foreningsverksamheten, andliga och sportorganisationer har
sina klart avgransade syften och uppgifter. Varje ung borde få en klar helhets
bild av alla dessa, oberoende av om han fått special- eller integrerad under
visning. Utgående från detta kunde man hos honom vacka också storre intresse
for det stora samhiillets struktur.
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Medges måste, att det inte står många medel till forfogande nar det galler att
bibringa varje doven utåtriktad installning. Den passive blir inte latt aktiv
lika litet som den aktiva latt blir passiv. Ett svårt missforhållande har varit
det, att de unga inte beharskat teckenspråket. Det finns hopp om att detta
skall bli tillrattalagt. Den i decennier forda kampen har lett till resultat och
teckenspråket anvandes i dovundervisningen på hogstadiet som ett hjalp
medel i bibringandet av kunskaper. Ett enhetligt teckenspråk, vilket aven be
harskas av dem som slutat sin skolgång hjalper dovorganisationen att fort
gående minska de dovas kunskapshandikapp. Man måste lagga vikt vid en
viktig faktor: alla dovlarare måste beredas mojlighet att lara sig teckenspråket
och utveckla det. Det att eleven under skoItiden vanjer sig vid en larares
munrorelser gor att han blir beroende av denna enda manniska. Detta medfor
nackdelar: att lara sådant som ar nytt och frammande vacker radsla och
olust. Segt lever den forestalIningen kvar, att då den dova slutfort sin skolgång
så har han lart sig all t som ar vart att lara. En andring i installningen måste
fås till stånd. Dessutom anser alltfor många det vara sin ratt att ingripa i den
dova individens liv och den dova slår vakt om sin sjalvstandighet. Ungdoms
arbetet ar viktigt. Man måste få kompetenta ungdomsledare ur den egna
gruppen. Nu har varje årsklass sin ledare som drar de ovriga med sig antingen
i positiv eller negativ riktning.
Dovorganisationens ledare borde bli allt mera medveten om individens be
tydeIse, hans trivsel. Verksamheten sitter ofta hårt fast i gamla spår: den går
ut på att skaffa medel. Horselskadade manniskor ar inte en homogen massa,
utan var och en har sina egna talanger och intressen. For var och en borde
dorrarna stå oppna till de horandes olika studiecirklar, folkhogskolor, konst
klubbar, antingen for enskilda individer eller for små grupper. Frågan om
tolkar och deras avlOning kunde losas.
Speciellt på foreningsnivå borde man lagga vikten vid utåtriktad verksamhet.
En mojlighet forutom nuvarande praxis, och de forslag som getts, ar att som
forelasare inbjuda funktionarer vid de lokala ambetsverken. Har kunde man
beakta sådana som posten, banken, polisen, fackforeningarna osv. Forelasarna
kunde kanske aven ge anvisningar om hur de blanketter som ansluter till
deras respektive branscher skall ifyllas, och kanske dessa forelasare skulle stifta
tillracklig bekantskap med de dova for att vid sitt eget ambetsverk kunna
betjana dova kunder. Rikligt med omsesidiga kontakter.
Vi har kommit långt då samhallet visar avvikande grupper tolerans och for
ståelse. En ytterligare stor uppgift ar att hos normala individer gentemot av
vikande skapa en saklig installning utan medlidande och/eller motvilja. Man
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har lagt huvudvikten vid integreringen av de dova. Man måste också få om
givningen att battre anpassa sig: i alla skolar måste samhallslaran ge ratta
uppgifter om avvikande grupper. Betraffande de dova bor man forutom att
man ger fakta också betona hur viktigt det ar att tala lugnt och ha tålamod
i kommunikationerna med dova. Ett block och en penna ar lika sjalvklara
som den vita kappen for den blinda. Den dova kan inte forlita sig på horsel
minnet, det skrivna ordet står kvar och forhindrar missforstånd. Med dessa
åtgarder gor man det lattare for den dova att rora sig i de horandes samhalle
utan tolk, och minskar hans svårigheter och besvikeiser. Om man blott har
den ratta installningen kan man positivt inverka på hans mentalhygien och
forhindrar skador i personlighetsutvecklingen.
Ett viktigt satt att minska de dovas språk- och kunskapshandikapp ar att
mera an hittills utstracka organisationernas inf1ytande till de dovas bamdoms
och ungdomsår. Man måste få de ratta kontakterna med foraldrarna och
lararna. Det dova barnet borde få utvecklas i en positiv miljo och den dove
och de som står honom nara borde vara på det klara med hans mojligheter
och begransningar i vuxen ålder.

Diskussionsinlagg III

av styrelseordforande Harry Fredriksson, Sverige

En tillbakablick i tiden visar att utveckling och framsteg på friimst teknikens
område revolutionerat manniskans tillvaro, socialt och kulturelIt.
Inom ljudtekniken har mycket hant. Tråd eller trådlos overforing av ljud
som sker via telefon och radio. Endast undantagsvis kan våra dova tillgodo
gora sig något av alla dessa stora uppfinningar. De dova har ej heller fått
någon gladje av grammofon, ljudfilm eller tonbandsteknik.
De forbattrade kommunikationerna mellan folken i skiida lander har for
andrat vårt språk och darmed ytterligare forsvårat situationen for de dova
i vårt foranderliga samhalle.
I en gången tid, for c:a 70 år sedan, var 90 % av Sveriges befolkning han
visad att leva av samma naringsgren och hade ungefarligen samma levnads-
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villkor. Klyftan mellan hur de horande manniskorna levde och den doves
egen situation var inte så stor.
Idag praglas vår tillvaro i hog grad av massmedia såsom radio, TV och en
val utvecklad tidningsflora, som ger ett overflod av information till oss ho
rande.
Den dove får mycket lite, om någon information alis direkt från dessa kanaler.
Informationen kommer i andra hand till den doves "ora" genom någon kam
rat eller anhorig. Informationen kan under vagen forandras och uppfattas
av mottagaren med en oriktig innebord.
Det enda som kan vara riktigt tillforlitligt i fråga om information ar då den
kommer direkt från kallan till mottagaren. For den dove ar synen instrumentet
som formediar alla signaler till hjarnan. Det skrivna ordet i tidningar och
backer forblir den viktigaste kommunikationen mellan den dove och om
varlden.
Basta sattet att minska den barndomsdoves kunskapshandikapp ar foljaktligen
att ge den dove ett så stort ordforråd som mojligt och darigenom oka språk
forståelsen. Ordforrådet skall ovillkorligen byggas upp eller grundlaggas vid
så tidig ålder som mojligt. Detta ger samtidigt, om det tillampas med tecken
språk som kommunikation, en harmonisk, valbalanserad manniska med nor
malt beteende aven i barnaåren.
Allt detta ar måhanda inget nytt for någon av oss kongressdeltagare och allra
minst for en dov. Det nya som borde diskuteras och sedan tillampas ar vagarna
och medlen att nå målet.
Av fundamental betydelse ar inflytandet over och kontakten med barnet
i forskoleåldern. De som de 2-3 forsta åren i manniskans liv har ansvaret
harfor ar givetvis foraldrarna. Nar det då galler ett dovt eller gravt horseI
skadat barn står foraldrana som egel helt frammande for hur de bast ska bete
sig. Ansvaret for att informationen till foraldrarna blir riktig åvilar den medi
cinsk-audiologiska sakkunskap som foraldrarna forst konfronteras med.
Ett tragiskt faktum ar dock att denna information ar ensidig O~~l ibland direkt
felaktig och medfor i forsta hand livslånga skadeverkningar på den dova
manniskan och i andra hand okar skuldkomplexet hos foraldrarna. Någon
som helst ansvarspåfoljd for denna medicinska och pedagogiska expertis, for
vad de åstadkommer, finnes givetvis inte.
De vuxna dovas organisationer måste har vara med och lamna information
om ett annat alternativ, en naturlig kommunikation mede1st teckenspråk.
Frågestallningen har blir då om dovorganisationerna ar tillrackligt organisa
toriskt och ekonomiskt vuxna denna uppgift. Det ar också av storsta betydelse
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att denna information verkligen får genomslagskraft oeh att alla hinder, som
en del dogmatiker i andra lagret staller upp, undanrojs. Kan vi nå snabbare
resultat med samverkan over nationsgranserna ?
For att effektivt minska det dova barnets framtida kunskapshandikapp måste
vi efterstrava, att så snart det blir praktiskt mojligt se till att barnet får obli
gatorisk oeh meningsfylld forskoleundervisning. Detta oekså for att det handi
kappade barnet ska bli skolmoget oeh så snabbt som mojligt få nyttiggora sig
undervisningen i den darpå foljande grundskolan. Undervisningen i forskolan
ar av storsta betydelse. Den bor bedrivas av speeiallarare med goda kunskaper
i teekenspråket oeh med laromedel i form av laslådor som ger språkforståelse.
Forskning over uppnådda resultat i forsoksverksamhet måste bedrivas oeh
sedan tillampas generelIt.
I dessa forskoleklasser med dova oeh gravt horselskadade barn skulle man
med fordel kunna integrera 1 eller 2 horande barn med dova foraldrar. Dessa
horande barn med ettnormalt ordforåd och ett valutveeklat teekenspåk skulle
sakerligen vara till ovarderlig hjalp for att nå det uppsatta målet. Då de dova
barnen harigenom tillfors ett så rikhaltigt teekenforråd som mojligt oeh under
naturliga former, skulle de darmed oekså bli en drivfjader på foraldrarna att
oekså lara sig denna naturliga och fungerande form av kommunikation. På
langre sikt skulle man som en "biprodukt" kunna rakna med att det horande
integrerade barnet av egen kraft oeh stimulerad av denna samvaro med dova
skulle bli en god tolk, kurator eller dovlarare. Dova barn till dova foraldrar
har alltid varit en minoritet, men det oaktat har de, oeh kommer att ha, en
myeket stor betydelse for andra dova barn, då det galler att lara teekenspråket.
De horande barnen med teekenspråket från vaggan skulle i en tankt integrerad
grundskola, dar horande barn ar i minoritet, kunna ingå i de horande klas
serna. Vardet av dessa unga jamnåriga "tolkar" i lek, frilufts-, fritids- oeh
aven i annan planerad verksamhet ar uppenbar.
I grundskolan skall all undervisning, så långt resurserna raeker, ske med stod
av teckenspråk. Innan vi nått darhan, måste vi forst oeh framst se till att de
dova barnen får undervisning i teekenspråket. Detta for att de ska bibringas
ett enhetligt oeh vaekert hjalpmedel. Detta ar två separata mål men lika
betydeisefulla. Nar det galler kravet på ett enhetligt teekenspråk ar detta så
sjalvklart, att vi inte ska gå in på betydelsen harav. Det som ar oskont blir
inte val mottaget av bedomaren. Så ar det också med teekenspråket. Ett i alla
tider forfoljt "språk" kan inte vara fullodigt oeh vaekert. Har kan man fråga
sig om inte någon sorts kedjereaktion bidragit till utveeklingen. Det dova
b~rnet har av felinformerade foraldrar oeh av i teekenspråket obevandrade
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pedagoger bokstavligen fått smisk på handerna, nar de teeknat. Foljden har
blivit små otydliga teeken av barn, som med skuldkanslor anvant dem.
Då samhallet nu har erkant betydelsen av teekenspråket som ett tekniskt
hjalpmedel, i form av teekenordbok oeh betalda dovtolkar, kan vi på allvar
krava att skolan ska ta fasta harpå nar laroplaner utarbetas. I en grundskola
med begransade pedagogiska resurser får vi darnast tanka oss att undervisning
med teekenstod skall bedrivas i modersmålet. Detta for att uppnå maximal
språkforståelse, som mojliggor sjalvstudier eller underlattar undervisningen
i andra laroamnen i skolan. Grundlaggande betydelse har oekså språkfor
ståelsen for den egna formågan att kunna anvvanda sig av det skrivna ordet.
Brevskrivning ar ett betydeIsefullt kontaktmedel for en dov, som saknar det
for den horande viktiga hjalpmedIet - telefonen.
Tillkomsten av filmen, ja fotokonsten overhuvudtaget, har betytt myeket for
den dove både for att oka kunskaperna oeh for att tillgodose ett naturligt
kulturellt behov. I televisionens spår har vi fått ett tekniskt hjalpmedel i form
av på band magasinerade program. Dessa videoband kan innehålla vad som
helst oeh anvandas i interna TV-anlaggningar. Programmerade band kan med
fordel reprodueeras oeh anvandas i våra dovskolor. Låt varje barn få en egen
TV-ruta oeh bandspelare, dar bandet med en omkopplare kan koras fram
oeh tillbaka ionskad omfattning. En undervisningsmetod med tal, teeken oeh
text i kombination - oeh i farg - jamforbart med horande barns modema
farggranna ~boeker. En undervisning varvad med detta hjalpmedel kommer
att eliminera en del av den skolleda oeh trotthet som en ensidig avlasning
i kombination med vibrationer från forstarkaranlaggningar alltid medfor. Av
lasetraning oeh taltraning måste finnas med i skolundervisningen, men får
inte bedrivas på bekostnad av kunskapsinhamtandet.
Videobandet blir ett hjalpmedel aven i våra dovforeningar. Med ITV kan
vi anvanda teekenspråk oeh text i den utstraekning de dova finner vara bast.
Från eget arkiv kan vi formedIa bildband till våra foreningar. Det kan vara
olika programtyper, såsom spelfilmer, teater, forelasningar oeh aktuella all
manbildande program. Till att borja med får vi tanka oss att nyttja ITV
i folkhogskole- oeh ann"ll,n kursverksamhet samt i våra storre lokalforeningar
i bildningsverksarnheten. Men så småningom ska vi rakna med att alla dova
ska få tillgång til! ITV, helt privat, liksom de blinda har sina talboeker i form
av bandspelare oeh tonband.
Om inte allt detta kan kallas for en revolution, så måste det andå vara ett
myeket stort steg framåt i en utveekling som från den doves synvinkel alltid

stått orattvist stilla.
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"Flicka i silhuett", segrande bild i Nordiska kongressens fototiivling.
Tagen av Jenø Batory, Kopenhamn.
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Gruppmoten
Efter inledningsforedraget och de fasta diskussionsinlaggen, fortsatte arbetet
i tre grupper i anslutning till dagens foredragsamne.

Grupp I.

Amne: Kursverksamhet

Gruppordforande: Harry Fredriksson, Sverige

Gruppsekfeterare: Leif Sandberg, Sverige

Bertel Bonnelykke Danmark

l Danmark har "Dans'ke doves landsforbund" genom ett sarskilt utval "Op
lysningsut~alget" i många år arrangerat kurser for dova på deras fritid. "Op
lysningsutvalgets" ordforande leder hela denna verksamhet.
Kuserna ar uppdelade sålunda:

Aftonskolekurser. Landet ar uppdelat i 5 distrikt - dovkonsulentdistrikten
- och dovkonsulenten tillrattalagger dessa kurser i samarbete med dov
foreningarnas styrelse.
Kurserna arrangeras som regel som rena dovkurser och antingen med en
dovlarare ensam eller med en "horande" larare + tolk. Enstaka kurser kan
också arrangeras i forbindelse med kurser for horande med tolk.
Fackområden: modersmål, rakning, talundervisning, frammande språk och
alla slags hobbyfack.
Ekonomi: alla kurser ar gratis for dova, d.v.s. staten betalar alla utgifter
genom ett anslag, som landsforbundet soker varje år. Också reseutgifter till
dova, som bor långt från den plats, dar kursen arrangeras.
Hogskolekurser for aldre: Alla som får folkpension kan komma med har.
Deltagarna betalar sjalva en liten del av dessa kurser, som normalt varar
fem dagar och hålls en gång om året.
I drottshogskolekurser for idrottsforeningsledare: en gång om året.
Foreningsledarkurser for dovforeningarnas styrelse: en gång om året.

Runo Savisaari, Finland

1. I Finland brukar dovforeningarna ordna mindre kurser berorande olika
områden, som til! exempel i bokforing, språk, matematik, hushållslåra osv.
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2. Det finns också mojligheter att ordna kurser for de dova i VIssa institut,
som finns for de horande. Denna mojlighet har anvants i några fall.
3. Forbundet ordnar tre-dagars och en veckas långa kurser i olika amnen.
På dessa kurser ger man undervisning i olika språk, matematik, allmant upp
tradande, foreningsliv o.S.V.
Jag anser, att små foreningar inte har mojligheter till en tillfredsstiillande
kursverksamhet. Darfor bor man forstarka den centraliserade kursverksam

heten, som bedrives från Dovas Forbunds sida. Vårt nya kurscentrum kan,
hoppas vi, komma till hjalp.

K. B. Fjordboge, Danmark
Jag vill garna instamma i landsmannen B. Bonnelykke Hansens inlagg om
kursverksamheten som utovas av dovorganisationen i Danmark. Vid sidan av
har vi samarbete med skolan och dovlararforeningen EFFAT A. Skolorna har
aftonskoleundervisning for avgående elever - och EFFATA har foredrags
verksamhet over hela landet. Båda dessa verksamheter betalas till 100 % av
staten.

Thor Gisholt, Norge
Norge har inte så stor kursverksamhet som Danmark. Landsforbundet har
arrangerat en del kurser i foreningsledning med god tillslutning av dova. For
horande har vi nu borjat runt om i landet med teckenspråk. Det ar byggt på
5 kurser a 12 kvallar. Meningen ar att ge horande inblick i teckenspråk, så
att de kan prata med dova, och plocka ut de som har anlag for att bli tolkar.
Lokalforeningarna har arrangerat kurser, mest i hobbygrupper, Lex. motorkurs,
båtforarkurs, forstahjalp o.d. - Til! dessa kurser ges 50 % tackning av larar
lonerna av staten, och de kommunala skolorna ger som regel fria lokaler.
Resten måste antingen kursdeltagarna eller organisationen betala.
Vid folkhogskolan, som vi skall bygga på Al, skall det vara en egen kursavdeI
ning, och vi hoppas att dar få en kursupplaggning i linje med de ovriga i lan
det, kanske battre. Som ett arbetsprogram for kurserna vid folkhogskolan har
vi satt upp olika kurser.

Harry Fredriksson , Sverige

SDR har nu kursverksamhet och folkhogskoleverksamhet forlagd till en egen
kursgård. Ekonomiskt stod till denna verksamhet har vi från stat och lands
ting. - SDR satsar sjalvover 200.000 :- for denna verksamhet och darjamte
har vi anstallt egen studiekonsulent. Vi planerar utbyggnad av verksamhet
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och kursgård. Jamsides med folkhogskola måste vi få vecko- och månads
kurser, och detta fordrar elevbostader och undervisningslokaler for en sam
tidig undervisning av c:a 60 elever.
Vi vill också få ekonomiska resurser så att de dova kan få deltaga i dessa
kurser utan ekonomisk uppoffring. - Genom annan attraktiv hobby- och
fritidsverksamhet hoppas vi få en god kontakt med de dova i en rik grupp
gemenskap. Denna ska odlas i egna foreningslokaler och i egna fritidsanlagg
ningar. Dessa lokaler och fritidsstugor anser vi att kommuner och landsting
bor bidraga till.

Jan-Ake Ekholm, Sverige
Angående svar på frågan om integrering avdova. Målet for handikapp
politiken ar att integrera de handikappade i samhalJets ovriga aktiviteter.
Men man måste akta sig for en hurtfrisk integrering och således ta det var
samt. Från fall till falt får man undersoka i vilken utstrackning integrering
sker. Ett bra satt att påborja en integrering ar att motas på halva vagen. Man
kan aven tanka sig en horande cirkelledare med tolk i grupper med enbart
dova deltagare. De dova har också begransat språk- och kunskapsforråd och
behover darfor också av den anledningen få information från horande cirkel

ledare.

Thor Gisholt, Norge

En kurs for dova skall vara en kurs for dova, uppbyggd for dova på det språk
underlag dova har, och jag ar emot integrerade kurser for de genomsnittligt
dova. For dovblivna, med fullt språkunderlag, kan det kanske vara aktuelIt
att gå,på kurser for horande, och folja dessa med hjalp av tolk. - På Al blir
kurserna upplagda for dova, teckenspråket skall anvandas hela tiden. Horande
kan få vara med, om det finns plats, och om de anskar folja en kursupplagg
ning som ar planerad for dova.
Men som huvudregel: Dova skall ha full ratt att delta i kurser som ar upp
lagda for dova, det ar det som ger den enskilde dove trivsel.

Hertel Bonnelykke Hansen, Danmark

I Danmark anser "Oplysningsutvalget" att fritidsundervisning (kursverksam
het) i fortsattningen bor ligga under Danske doves landsforbund och arran·
geras som en undervisning speeielIt tillrattalagd for dova, och alltså inte som
integrerad undervisning.
Svar på sporsmål om tolkens verksamhet i forbindelse med kursverksamhet:
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I Danmark ar tolken tolk. Vi driver vår kursverksamhet genom våra dov
konsulenter, som samarbetar med dovforeningarna.
Sporsmål om hur dovorganisationerna kan minska de dovas språk- och kun
skapshandikapp : Dovorganisationerna måste tillrattalagga kurserna, for på
det sattet blir man saker om att undervisningen blir en undervisning for dova.

Korhonen Kaisu, Finland
Som svar på foregående talares fråga, om en integrerad teaterkurs ar mojlig
med horande och dova, kan jag svara jakande. Deltagarna måste dock infor
meras om integreringen i forvag.
Man måste från borjan ta i betraktande de dovas olika nivå: det finns dova
som kan folja med i kurser for horande, det finns dova, som latt kan folja
kurser som ar upplagda for dova - men aven dova, som har mindre ord
forråd, och de måste också få kunskaper som de får nytta av.
Mina egna erfarenheter: Under repetition av skådespel kan man samtidigt
utoka den doves ordforråd genom att forklara ord som ar svåra. Det ar har
en fråga om en grupp som har ett begransat ordforråd.

Annelise Harboe, Danmark
Man kan dela kursverksamhet i två grupper: A) Upplysande verksamhet
B) Hobbypraglad verksamhet. Grupp A bor primart arrangeras enbart for
dova. Grupp B kan eventuelIt med fordel deltaga i integrerad undervisning.

K. B. Fjordboge, Danmark
Man har har diskuterat kursverksamhet upplagd fOr 6-10 personer per kurs,
men Sverige understryker de isolerades problem! Varfor så inte forsoka att
anvanda massmediet TV i vår kursverksamhet t.ex. en halvtimme varje vecka.

Jan-Ake Ekholm, Sverige
Den har diskussionen och studieverksamheten ar så vittomfattande att jag inte
har mojlighet att ingående relatera det vi gor inom ABF i Sverige, men jag
har fått lofte att efter redovisningen i e.m. få gora en utforligare presenta
tion. - Diskussionen om integreringen har låst sig fast i debatten. Det måste
finnas valmojligheter. Man måste ta hansyn till de dovas onskemål darvidlag.
Vi ger service åt medlemsorganisationerna och utbildar studieorganisatorer,
som sedan planlagger studieverksamheten i foreningarna. Dessa kanner darfor
till foreningarnas lokalforhållanden och kan erbjuda dem lampliga kurser.
Inom de nordiska landerna finns ett påtagligt intresse hos ABF, att samarbeta
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med de dova. Studiebesok har gjorts hos svenska ABF och en nordisk kon
ferens genomfordes i fjol. Ni bor ta kontakt i edra nordiska lander med ABF
for att få hjalp med planlaggningen av studieverksamheten for dova.

Konrad Rendedal, Norge
Jag vill protestera mot att det har i gruppen framdras vad och hur ABF
menar att kursverksamhet skall bedrivas. Det ar de nordiska landernas dov
organisationer som sjalva helt och hållet skall bedriva denna verksamhet.

Thor Gisholt, Norge
Thorbjorn Sander avslutade sitt foredrag med dessa ord: Det ar den enskilde
doves trivsel i samfundet som ar dovorganisationernas mål. - Den dove bor
sjalv få valja vilken kurs han skall gå på. Finns ingen sådan kurs på det lokala
planet, då har han anledning att gå på en centralt ordnad kurs. Och: Det ar
dovorganisationerna sjalva som skall organisera kurser for dova, ingen annan.

Runo Savisaari, Finland
Vi skall tala om vad dovorganisationerna kan gora for att minska den doves
språk- och kunskapshandikapp. Om det forekommer andra organisationer,
som vill och kan gora det genom att ordna olika kurser, så ar det bra. Då
behover vi ju bara informera dova om sådana kurser. Så ar dock inte fallet
i Finland. Vi i dovorganisationerna kanner, att vår plikt ar att gora det genom
att ordna egen kursverksamhet. Jag tror också, att vi kan gora det på det
basta sattet om vi har medel. - I integreringsfrågan har jag samma åsikt
som Harboe.

Grupp Il.

Amne: Fritidsverksamhet
Gruppledare: Lars Kruth, Sverige
Gruppsekreterare: Gunilla Holmberg, Sverige

Lars Kruth, Sverige

Vi skall nu diskutera dovorganisationernas fritidsverksamhet och jag vill på
minna alla om kongressens tema. Alltså "Hur skall vi genom fritidsverksamhet
minska de dovas språk- och kunskapshandikapp". Foreslår att vi indelar dis
kussionen efter foljande uppstallning.
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Fritidsverksamhetens målsattning
Fritidsverksamhetens målgrupper
Fritidsverksamhetens medel
Fritidsverksamhetens finansiering

Eino Savisaari, Finland
Om vi tanker på målsattningen och varderar vilket som ar viktigare, språket
eller kunskaperna, så måste man konstatera att de vuxna dova redan passerat
den ålder, då språkinlarningen går bast. Det måste vara med de dova såsom
med horande, att ju aldre man blir, desto svårare ar det att lara sig något
språk. Darfor anser jag att, fastan vi skall forsoka battra de dovas språk, måste
vi lagga huvudvikten på det kunskapsmassiga. Goda kunskaper hjalper den
dove betydligt ivardagslivet.

Anna-Stina Lindkvist, Sverige
Stockholms stads fritidsverksamhet for pensionarer, handikappavdelningen,
har ordnat speciell dag for de dova, torsd. 10-16, gymnastik, foredrag, hobby.
Tolk finnes tillganglig under denna tid, vilket undertecknad fått i uppdrag
att vara. Den dove skall kanna att han har samma mojligheter som ovriga.
Dar fard till sammankomsten behovs sker detta kostnadsfritt. Tisdagar kl.
11.30-13.30 ar det "Nyhetshorna", diskussion om nyheter från dagspressen,
ovanliga ords betydelse, avbrott for samvaro med "kaffekoppen", något aktuelIt
foredrag. Alltsammans bekostas av Stockholms stads Fritidsverksamhet for
pensionarer.

Erik Linneso, Danmark
Vi i Danmark har många olika aktiviteter, bl.a. en ungdomsklubb vars verk
samhet betalas av staten (socialdepartementet). Klubbens verksamhet om
fattar hela landet och de unga bestammer sjalva genom de ungas klubbråd.

Eilif Ohna, Norge
Jag ar enig med Kruth att vi foljer planen som han satt upp. Vi talar nu om
punkt 1: Målsattningen for fritidsverksamheten och sedan fortsatter vi med
punkt 2: Målgrupper O.S.v. Jag ar enig med Kruth i hans formulering av
målsattningen, alltså - forst och framst trivsel och att forsoka hjalpa de dova
att oka språk- och kunskapsmangden. Det ar klart att vi måste se till att de
primart dova ej blir bortglomda. Jag ar helt inne på att vi måste gora mer
for de primart dova an vad vi hittills gjort.
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Johnny Schelander, Sverige
Jag arbetar med skolungdomar har i Drebro och jag har i mitt arbete markt
att dessa ungdomar på sin fritid forst och framst vill koppla av och traffas
under avkopplande och trevliga former, så jag håller med Kruth att det
allra viktigaste i fritidsverksamheten ar att skapa trevliga forhållanden. I andra
hand får man sedan tillgodose de onskemål som ungdomarna for fram eller
erbjuda fritidsverksamhet av skiIda slag.

Lars Kruth, Sverige
Vi bor också tanka på alla hemmafruar som mycket ofta har svårt att komma
ut till fritidsverksamheten.

Ragnvald Hammer, Norge
Vi bor inte glomma bamen, både dem som ar i forskolan och de som går
i skolan. Det ar bra om vi kan visa att foreningarna visar omsorg också om

dem.

Aura Ahlback, Finland
Pastor Hammer sade, att VI mte skall glomma de dova skolbarnens fritids
fråga. I Helsingfors anordnar man en gång i veckan en sammankomst for de
dova skolbamen i hogre stadiet. Denna fritidsverksamhet bedrives av diakonis
san for dova. Man har hobbyverksamhet, teckning o.s.v. som ger de dova
bamen trivsel, kunskaper och verksamhet. Detta vidgar barnens omvarld.

Johs. Bagge, Danmark
I Danmark gors det ett gott arbete for de dovblinda. I Kopenhamn finns det
ett hem for blinda dova. Nar dessa kommer til] dovforeningen har vi tolkar
till var och en så att alla kan folja med i vad som gors, t.ex. foredrag eller
underhållning. Vi har också en konsulent som reser och besoker de blinda
dova, var de an må befinna sig.

Lars Kruth, Sverige
Vi skall nu diskutera vilka målgrupper vi vill nå med vår fritidsverksamhet.
Vi måste forsoka få med alla i denna verksamhet och vi bor inte glomma de
ensamboende, de gamla och de som haft det svårast i skolan.

Eina Savisaari, Finland
I vårt kyrkliga arbete har vi ordnat det så i Abo att då vi har dovgudstjanst
finns det också sondagsskola i de dovas hus nara kyrkan. Då får dova for-
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aldrar forst fora sina barn (horande ) till sondagsskolan och sedan sitta i lugn
och ro i kyrkan tillsammans. Detta system kunde tillampas också idovas for

eningsverksamhet.

Eilif Ohna, Norge
Jag tror att vi forst talar om de dovblinda, alltså de primart dova. I Norge
var det dovprast Hammer som forst satte igång arbete for denna grupp.
Senare fick vi en konsulent for dovblinda. Konsulenten har en sjalvstandig
stalin ing och administreras av Norges blindas forbund i samarbete med Norske
dovas landsforbund. Men vi ar inte sakra på om de dovblinda och blinddova
skall skiljas åt och att de två grupperna skall knytas till respektive forbund,
alltså de primart dova till dovorganisationen och de primart blinda till blind
organisationen.

Grethe Danielsen, Danmark
I Danmark ar c: a 100 dova blinda, i Kopenhamn c: a 50 och 40 av dessa
samlas en gång i månaden till samkvam, med foredrag och underhållning.
Under juni månad 5 dagars sommarstamma dar det ar c:a 90 blinda dova
med, och dar var och en har sin tolk och ledsagare. For 3 år sedan gjordes
en resa til! Tyskland och sist i sept. en resa till Italien. Allt ordnades av dov
hemmet. I Hobro samlas dova som blivit blinda til! stamma. I Danmark samlas
de blinda dova for sig och de dova blinda for sig.

Rolf Hansen, Norge
Det ar inte bra for de primart dova att vara tillsammans med de pnmart
blinda i ett institut. De får inte kontakt med varandra, och orsaken till detta
ar språket. De primart dova bor placeras på olika ålderdomshem for dova,
dar de kan få kontakt med varandra. Dovforeningarna kan också komma in
i bilden och hjalpa till '}tt skapa trivsel på deras fritid. Vi ar i den situationen
att konsulenten for dovblinda också arbetar for dem som ar understallda
blindforbundet. Det ar i sin ordning men vi måste se till att de primart dova
ej blir bortglomda. Jag håller med om att vi måste gora mer for de primart
dova an vad vi hittills gjort.

Eina Savisaari, Finland
I Finland har vi enligt senaste statistiken 221 dovblinda. Vi har en konsulent
som fungerar under Blindas Forbund. I Dovas forbund har man kommit
overens om detta. Konsulenten har forstått problematiken men får inte till-
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racklig forståelse från Blindas forbund gentemot de primart dova. Dovas
forbund borde gora en storre insats i denna fråga.

Gustaf Johansson, Sverige
Forlåt: en liten detalj, en språkfråga som upplysning. Vi har alltid talat om
de davblinda som en grupp. Och alltid anvant samma enda språkliga uttryck
om dem. Nu nar har ganska bestamt uttalats att det ar två olika grupper,
bor vi veta vilka vi menar. Vi har i dagarna fått direktiv om det språkligt
ratta: V åra medlemmar - de primart dava - heter blind-dava. De primart
blinda - och davblinda - heter dav-blinda. Detta ar for oss ganska nytt och
ovant. Men om vi ska åtskilja grupper med olika namn, så ar detta onekligen
språkligt riktigt.

Eino Savisaari, Finland
Benamningarna har också diskuterats i Finland. Språkligt ar det val ratt att
man benamner de primart dova "blinddova". Saken bor diskuteras, beslut
fattas, så att vi kunde få en enhetlig terminologi.

Ragnvald Hammer, Norge
Det gemensamma arbetet for dovblinda i Norge bor också omnamnas. Jag
har foljt detta arbete i 14 år och min erfarenhet ar att de två grupperna inte
har något gemensamt. De dovblinda blir latt stallda utanfor darfor att led
ningen icke har den ratta forståelsen for deras situation. Jag ar bekymrad for
det tilltankta hemmet for dovblinda och det får inte min valsignelse.

Fritidsverksamhetens medel och finansiering

Erik Linnesa, Danmark
Danske doves landsforbund får statsbidrag till kurser och fritidsanordningar
på 100.000 kronor 1969. For 1970 får vi c:a 130.000 kronor. Av tipstjanst får
landsforbundet c:a 25.000 kronor till andra kurser och arrangemang i for
eningar under landsforbundet.

Eilif Ohna, Norge

Fritidsverksamheten ar ett socialt arbete och Norske doves landsforbund och
dovforeningarna i Norge har goda mojligheter att få ekonomiskt stod från
stat, landsting och kommuner till olika arrangemang och sociala anordningar.
Har kan namnas konsulentverksamhet, tolkhjalp, besoks- och lagerverksamhet
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for ensamboende dova, tekniska hjalpmedel for dova ideras dagliga liv, modra
semester, feriehem for dova samt de olika aktiviteterna i dovforeningarnas
regi. Dovforeningarna i Norge har mojlighet att få anslag på det lokala planet
till sin sociala verksamhet. Detta med ekonomi ar så omfattande att det tar
lång tid att beratta allt. Men som sagt så finns det goda mojligheter i Norge,
nar det ar tal om ekonomiska bidrag till dovorganisationernas olika aktiviteter.

Grupp Ill.

Amne: Litteratur, kursmaterial, ITV, dovpressen.

Gruppordforande: Borje Edwall, Sverige
Gruppsekreterare: Tore Pettersson, Sverige

Borje Edwall, Sverige

Vi ar samlade har igen och denna gång skall vi diskutera litteratur, kurs
material och dovpress. Men Ole Plum har begart att vi åter skall ta upp
amnet ITV i vårt grupparbete. Kan vi godkanna Ole Plums begaran? (Frå
gan besvarades jakande. )
Då foreslår jag, att vi tar upp de rubricerade amnena i tur och ordning med
syfte: hur skall vi gora for att kunna minska de dova.~ språk- och kunskaps
handikapp.
På tal om litteratur har jag markt, att battre begåvade dova har storre intresse
for bocker, medan genomsnittet dova i regel ar mest intresserade av sport,
biobesok etc. Tydligen ar bocker for den senare gruppen svårlasta. Det går
inte att omarbeta bockerna i syfte att underlatta de dovas språkforståelse med
hansyn till forfattarens upphovsmannaratt. Hur kan vi losa det problemet?

Lars-Ake Wikstl'om, Sverige

Orsaken till de dova:s språkbrister ligger i den felaktiga dovundervisningen.
Det ar sjalva undervisningsmetoden som måste andras. Men hur angriper man
de vuxna dovas språkproblem? Klyftan mellan horandes och dovas språk
kunskaper har vidgats betydligt. De senare stampar på samma flack an.
Mig veterligt har under 50-talet utarbetats en metod, som skulle gå ut på att
underlatta språkforståelse av t.ex. beromda forfattares verk. Den går ut på
att man andrar språket i boken, bl.a. genom att svåra ord ersattes med lattare,
vissa stycken stryks bort. Denna metod ar jorkastlig, eftersom en forfattare
har sin speciella stil, som skulle forsvinna genom just denna metod. Om man gor
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så med alla forfattares bocker, så ar deras stil borta, och det var val inte

meningen!
Jag ar intresserad av vad deltagarna i denna sal har for synpunkter på den
ovannamnda metoden, och vad de kan komma med for forslag for att under
latta de dovas språkforståelse av exempelvis bocker, och minska klyftan mellan
de horande och de dova i språkligt avseende.

Ole Munk Plum, Danmark
I Danmark har vi under 1900-talet haft dovas eget bibliotek, som for 15 år
sedan blev nedlagt. Jag anser att vi inte kan konkurrera med offentliga biblio
tek. I USA och Ryssland anvands handalfabetet mycket och detta gor att de
dova dar har lattare att forstå (och ratt stava) alla ord.
Det ar veckotidningar de fiesta dova laser. Enstaka dova laser bocker med
hjalp av ordbok. I Danmark har vi en speciell "Ordbok for dova" utgiven av
foreståndare Asger Holm, som alla dova kan kopa billigt och som alla dova
skolelever får.

Thorbjom Sander, Norge
Kan vi gora något for att oppna vagen tilliitteraturens varld?
Jag har i mitt foredrag pekat på några exempel, och jag talar av personlig
('rfarenhet. Jag var i några år bibliotckarie i Bergen Doveforening, och jag
har sett att många dova med litet ordforråd också kan bli intresserade med
hjalp av vagledning, som jag namnt i foredraget, speciellt nar det galler rikt
illustrerade uppslagsverk och liknande. Lasfardigheten okar efterhand. Så
mojligheterna har vi. Men vi måste ha duktiga bibliotekarier, som jag också
har pekat på.

Elsa Fondelius, Sverige
Av egen erfarenhet vet jag att ett av de biittre satten att fora de dova in
i bockernas vadd ar att starta en "lasecirkel". Den bor ledas aven person 
dov eller horande - som forutom teckenspråket också beharskar sitt moders
mål helt. Han eller hon bor dessutom ha formåga att klargora svårforståeliga
ord och begrepp. Cirkelns forsta bok bor vara underhållande och intressant 
och inte for tjock.
Innan boken påborjas bor några ord sagas om forfattaren. Till varje cirkel
sammankomst skall deltagarna i forvag ha last några sidor och antecknat
vilka ord han/hon inte forstår. Varje deltagare bor skaffa sig en Synonymbok.
Dar lasecirkeln hålls bor tillgång till något uppslagsverk finnas.
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Med dessa och liknande hjalpmedel i cirkelarbetet lar sig de dova deltagarna
att slå i dessa på ratt satt, vilket underlattar ett fortsatt boklasande på egen
hand. Går en utlandsk film byggd på en bra bok, ar det lampligt att passa på
att rekommendera lasning av den sedan man sett filmen.
Ett besok eller flera på narmaste bibliotek kan cirkelledaren latt ordna efter
samtal med bibliotekarien. Denne står sakert garna till tjanst med att visa
nlika uppslagsverk, tala om bibliotekets katalogisering och ge råd vid bokval.

Lars-Ake Wikstrom, Sverige
Det har har sagts, att nal' de dova skall lasa bocker, bor de ha synonymbok
- och uppslagsbocker vid sidan om. Visserligen ar dessa en ovarderlig hjalp,
men detta loser inte alla problem. Ta t.ex. ord som "kultur", "humanism" .
Inte kan ordbockerna på så få ord forklara, vad de betyder. Dessa ord ar på
djupet mycket innehållsrika och har egna "historier".

Ole Munk Plum, Danmark
I Danmark hålls det foredrag om bocker i stor utstrackning och "Dovefilm"
filmatiseraI' bocker genom återberattande av innehållet (inte spel) på tecken
språket. Darigenom får de dova lust att lasa bockerna efteråt.

Thorbjorn Sander, Norge
En solskenshistoria, som ar sann: Två dova i Norge bodde samman i en
stuga. Den ene laste flitigt backer, den andre hade dåligt språkunderlag, och
laste inte. Men liishasten gav sin kamrat del av litteraturen, berattade vad
han hade last. Och den dova med dålig språkforståelse fick verklig del i litte
raturens varld på detta satt!

LaTS-Ake Wikstrom, Sverige
Jag vill fråga Plum, vad filmatiseringen av noveller har for varde for dova
på lång och kort sikt? Ord, som inte forstås i filmen, och som dova vill ha for
klaring till, hur skall man gora då?

Ole Munk Plum, Danmark
En undersokning som gjorts av "Dovefilm" visar att 27 % dova laser backer
mot 25 % horande. 99 % laser tidningar varje dag. Filmerna aktiviseraI' de
dova. I ovrigt har vi gjort ett forsak med 15 projektorer till 8 mm film. Vi har
placerat ut dem hos dova som ar rorelsehammade eller bor isolerat. Dessa såg
sammanlagt 10 filmer var, och en undersokning efteråt visade att många av
dem såg filmerna både 2--3 gånger. Det ar kanske den vagen vi ska gå.
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Thorbjorn Sander, Norge

Ett sporsmål till Plum: Ar det inte fara for att utvecklingen i Danmark kan
fora til! att de dova håller sig så mycket hemma att dovforeningarnas arbete
blir starkt reducerat, att kursverksamhet, studiecirklar, foredragsverksamhet

osv blir omojliggjorda?

Ole Munk Plum, Danmark

Ett fåtal 8 mm filmprogram l gång i veckan avfolkar inte dovforeningarna.
Det finns 1000 dova i Kopenhamn. Endast 150 kommer regelbundet til! for
eningarna. Vi måste gora något for dem som i n t ekornmer.

Lars-Ake Wikstrom, Sverige

Apropå Sanders fråga till Plum om filmaktiviteten i hemmen kommer att
reducera besokfrekvensen på dovforeningen, så tror jag att Sander ser alltfor
pessimistiskt på det. Jag tror daremot att en sådan filmaktivitet kommer att
aka besokfrekvensen. Man soker andra dova for att diskutera den aktuella
filmen.

Thorbjorn Sander, Norge

Jag onskar inte svartmåla något, men jag tvivlar på detta med film til! hem
men. Många kommer att missforstå. Så dålig som språkforståelsen ar, ar jag
radd for att de fiesta kommer att missforstå filmerna.

Albert Breiteig, Norge

Jag tror Danmark ar på ratt vag med sin dovfilmproduktion och filmutlåning.
Jag vill garna peka på att det i detta sammanhang ar mycket viktigt att gora
film som leder till att dova med svagt språkunderlag missforstår så litet som

mojligt. Jag ar ense med Sander om att faran for att filmerna i likhet med
vanliga foredrag ofta blir missforstådda av många dova ar ohyggligt stor. Vi
måste darfor agna dessa problem - ty ett problem ar det - storsta mojliga
uppmarksamhet i våra organisationer.

Ole Munk Plum, Danmark

Jag ar inte ense med Breiteig och Sander om risken for missforståelse av våra
filmer bland de dova. Vi overvager mycket noggrant allt innan vi gor en film,
och ger service til! dova som normalt inte kommer till dovforeningen, ensamma
eller rorelsehammade.
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S oile H iimiiliiinen, Finland
Har har ofta framhållits att de dova har svårt att folja med litteratur oeh det
tryekta ordet i allmanhet, då de har ett litet ordforråd. Red. Sander sade att
de gor en lista over okanda ord, oeh någon språkkunnig forklarar dem. Det
har oekså konstaterats att dova skams for att fråga om okanda ords betydelse,
oeh den som forklarar ar ofta besvarad. Vore det inte sakligt att på varje ort
ha en (expert) "offieiell språkforklarare" for dova. Styrelserna for dovfor
eningarna kunde i samråd med konsulenter eller dy!' valja någon for varje år.

Albert Breiteig, Norge
Konsulent Kongerslev var inne på sporsmålet om varfor det skulle vara nod
vandigt att hålla foredrag for stora forsarnlingar av olika dova. Det måste
låta sig gora att hålla sådana foredrag for mindre grupper av dova som har
ungefar samma underlag for att forstå vad som blir behandlat. Jag tror det
hr riktigt att i detta sammanhang peka på studieeirkelarbetet, dar man kan
ta upp foredrag over något svårare amnen. - Då kan man istallet lagga de
mera populara foredragen till foreningsmotena for de storre grupperna av
dova. Då ar det myeket viktigt att lagga upp det hela så att fiesta mojliga
forstår mesta mojliga.

Borje Edwall, Sverige
Jag vill påpeka, att vi har så lite tid kvar av grupparbetstiden, oeh jag anser
att vi nu tillraekligt har diskuterat litteratur. Darfor bor vi nu gå over till
nasta amne, alltså kursmaterial, eftersom det ar lika viktigt som litteratur.
Vi vet val alla, att det alltid ar svårt att finna kursmaterial som ar lampligt
for de dova. Vid SDR :s studieavdeining har Lars Kruth, gjort om en hel del
kursmaterial så att det anpassats for dova.
ABF oeh Brevskolan i samarbete håller på att forfardiga en larobok i svenska
for dova. Men det finns många andra kursboeker som vi inte kan gora något
åt med tanke på forfattarens upphovsmannaratt.

Lars Ake Wikstrom, Sverige
Mina erfarenheter som kursledare i svenska for dova har visat att kursmate
rialet ar undermåligt. Kursmaterial som tryeks idag ar anpassat for horande.
For att namna ett exempel: I en 6-klass-kurs i svenska ar orden for latta
medan grammatiken ar for svår. Alltså fordras en speeiell vuxenpedagogik
for dova, helst i samarbete med en vetenskaplig pedagogisk institution. Detta
leder då till att man kan anpassa kursmaterial efter de dovas resurser.
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Thorbjorn Sander, Norge

Betraffande kursmaterial så har jag inte speciellt berort detta amne i .mitt
foredrag, och jag vet darfor inte om det ar ratt att diskutera detta amne nu.
En sak ar vi sakert eniga om: att det måste utarbetas speciellt kursmaterial
for de dova.

Borje Edwall, Sverige

Tiden ar snart ute for vårt grupparbete. Jag ber darfor få påminna alla om
Ole Plum~ begaran betraffande ITV.
Samtidigt vill jag namna, att SDR har for avsikt att skaffa sådan ITV
anlaggning till vår folkhogskola i Leksand. Det finns många bra skolprogram
hos Sveriges Radio-TV, som vi kanske kan spela in på band och komplettera
dem med bilder av tolk.

Ole Munk Plum, Danmark

Vi har borjat med ITV i Danmark. Skolorna i Alborg och Fredericia samt
"Dovefilm" har spelat in ITV-band. Det ar en billig och latt metod. Banden
kan ses i hemmen. Just nu har vi ett prov på sju apparater igång. Senare
skall det bli fler. Målet ar: alla dova får sin apparat.

Borje Edwall, Sverige

u har vi två minuter kvar. Vi får arbeta lite på overtid for att kunna prata
lite om dovpressen.
Har i Sverige har vi som bekant två dovas tidskrifter, namligen: SDR-Aktuellt
och SDR-Kontakt. Den forra ar en inåtriktad tidning medan den senare ar
utåtriktad.
Vad sager gruppen om det systemet?

Thorbjorn Sander, Norge

Jag vill få sagt om den svenska dovpressen att jag tror den ar feI. Jag tror
att specialnumren med rq.ånga fack-artiklar ar for tung och osmaltbar, och
att man darfor inte uppnår målet. Lasarna klarar inte att svalja så stora
portioner. Det måste vara battre med det finska, danska och norska systemet;
några fack-artiklar i varje nummer, och resten lattare stoff.

Jag vill ge Danmark en honnor for speciellt en film, om ifyllning av blanketter
i forbindelse med en ny skatteordning. Den ar mitt i prick. Och sådana filmer
bor vi få.
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Plenumsmote

Grupp I: Sammanfattning.

Sammanfattningen fick foljande lydeIse :
Erfarenheter av tidigare kursverksamhet Visar att dovorganisationerna når
goda resultat. Detta motiverar att samhallets vaxande resurser i storre ut
strackning stalIs till dovorganisationernas forfogande.
Dovorganisationen ensam skall stå for kursverksamheten.
Integrerad undervisning kan betraktas som en losning dar undervisning spe
ciellt tillrattalagd for dova inte ar praktiskt genomforbar.
Dovorganisationerna skall i forsta hand satsa på att ge medlemmarna battre
kunskaper i:
1. Det egna språket
2. Samhallslara
3. Matematik
4. Teckenspråk
5. Foreningskunskap
Det ar också angelaget for dovorganisationerna att pedagoger, konsulenter
och teckenspråkstolkar hjalper till att ordna, och aven att leda, kursverksamhet
i cirkelform, lokalt.
For de som bor i glesbygder skall vi satsa på att få intern TV i kursverksam
heten samt, på mojligheten for dem att få deltaga i central kursverksamhet.

Ovanstående sammanfattning blev godtagen av kongressen efter att foljande
personer haft ordet:

Harry Fredriksson, Sverige

Det som har sammanfattats har har tillampats inom respektive organisationer
hittills. For Sveriges del har vi lyckats skaffa en egen folkhogskola dar vi
givetvis tillampar dessa metoder.
Folkhogskoleundervisning for dova i integrerad form ar inte lamplig.

Lars Kruth, Sverige
Integrerad vuxenutbildning ar mojlig om det galler mera praktiskt betonade
amnen. Men då det galler rent teoretiska amnen lagger den doves språk
handikapp hinder i vagen for integrerad vuxenutbildning.
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Grupp": Sammanfattning.

Sammanfattningen fick foljande lydelse :
Gruppen var enig omatt målsattningen for dovorganisationernas fritidsverk
samhet skall vara:

1. att skapa trivsel med tillvaron,

2. att genom fritidsverksamheten oka den doves språk- och kunskapsforråd,

3. att trivseln skall komma i forsta hand, men samtidigt skall fritidsverksam
heten kunna bli en mjuk overgång till mera avancerad kunskapsinhamt
ning. Fritidsverksamheten skall så att saga skapa intresse harfor.

Gruppen var också enig om att vi med fritidsverksamheten bor forsoka nå
foljande målgrupper.

1. De unga
2. De gamla
3. De som ar verksamma i arbetslivet
4. De dovblinda
5. De i glesbygden boende och andra ensamma
6. Foraldrar till dova barn

7. Skolungdom
8. De som haft det svårast i sin skolgång och fått for lite språk och kunskaper
9. Husmodrar

Gruppen fick ej tid att diskutera de olika aktiviteterna i fritidsverksamheten.
Vi fick bara tid att diskutera de dovblindas problem.
Gruppen var enig om att de dovblinda och de blinddova ar två från varandra
helt skiida grupper med olika problem.
Gruppen var enig om att dovorganisationerna måste ha ansvaret for den dov

blinda gruppen.
Gruppen var enig om att fritidsverksamhet skall betraktas som social verk
samhet och dovorganisationerna bor få statsbidrag till denna verksamhet.
Gruppen staller frågan till plenumsforsamlingen om vi skall anva~da uttrycket
dovblind eller blinddov for de dova som senare blivit blinda.

Ovanstående sammanfattning blev godtagen av kongressen efter, att foljande
personer haft ordet:

Ole Munk Plum, Danmark
Foreslår att vi anvander ordet blind-dova for dem som ar primart dova.
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Annelise H arboe, Danmark
De blind-dova har sin egen organisation och jag anser att vi bor overlåta åt
dem sjalva att bestamma vilken terminologi som skall anvandas. Det ar natur
ligtvis mest praktiskt om vi i Norden anvander samma terminologi.

Thorbjorn Sander, Norge
Angående Plums fråga med anledning av terminologien: dovblind kontra
blinddov, vill jag omtala att vi i Norge talar om primart dova och primart
blinda. Den forsta gruppen ar dova som har mist synen, de har gått i dov
skola och lart sig teckenspråket som vi dova har. De ar våra kamrater och det
ar vi som bast kan få kontakt med dem. Den andra gruppen ar blinda som
har forlorat horsein efter att de har lart sig språket med hjalp av horseIn;
alltså dovblinda med normalt språk. Det ar stor skillnad mellan de två grup
perna och i Norge menar vi att dovorganisationen bor ta ansvaret for de
primart dova.

Kongressen beslOt att folja Annelise Harboes forslag och overlåta åt de dov
blindas egen organisation att avgara vilken terminologi som skall anvandas.

Grupp Ill: Sammanfattning.

Sammanfattningen fick foljande lydeise :

Gruppen var enig om den oerhorda vikten av att farsaka oppna vagen for
dova in i litteraturens varld. De dovas intresse skall stimuleras genom anord
nande av studiecirklar, genom visuella informations- och andra medel som
står till buds.

Gruppen ansåg det absolut forkastligt att angripa problemet bristande språk
forståelse hos de dova genom omarbetning av backer till ett enklare språk.
En forfattares speciella stil skulle då forsvinna.

Gruppen ansåg att ITV som informationsmedel ar vart att satsa på. Danske
doves landsforbunds erfar~nheter av sådan aktivitet uppmuntrar de ovriga
nordiska landerna att prova ITV.

Vad galler dovpressen var gruppen enig om att de dovas tidskrifter bor :ut
komma så ofta som mojligt och med ett så omviixlande innehåll som mojligt.

Sammanfattningen blev godtagen av kongressen.
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Det ar tungt att vara dov . ..

Innan kongressforhandlingarna avslutades for dagen begarde foredragshålla
ren Thorbjorn Sander ordet och yttrade foljande:

Jag vill garna tacka alla de tre som i dag holl sina forberedda diskussions
inlagg efter mitt foredrag; de praktiga herrarna Fredriksson, Sverige och Plum,
Danmark samt vackra Soile Hamalainen, Finland. Jag var lite radd for att
de skulle gå emot det jag lade fram i mitt foredrag, men de var snalla. Nu
ar också sammanfattningarna från gruppmotena framlagda och godtagna och
det gor att jag kan resa hem från kongressen med halsan i behåll. Tack!

Jag må få lov att saga något mer till Er: Det ar tungt att vara dov! De
horande har svårt att forstå den doves situation, och många dova vill inte se
sanningen i ogonen. J a;g har i många år arbetat for att få de dova att bli
realistiska, och for att 'få de horande att forstå problemkomplexet. Men allt
for många vill forst och framst diskutera principer, och låter hansynen till vad
de dova ar i behov av komma i bakgrunden. Men vi bor alla, både horande
och dova, efter basta formåga farsaka minska de många och stora problemen
som foljer med dovheten. Det betyder att vi bor samarbeta. Bara med ett
gott samarbete kan vi ge en effektiv hjalp. Vi måste komma mycket langre
an hittills och det hastar. Jag vill be Er så vackert jag kan, jag vill be Er på
mina knan - om samarbete i den gemensamma stora må/sattningen.

Många vuxna manniskor, både dova och horande, uppfor sig ofta som barn:
I vaIet mellan det de har mest lust till och det som ar ratt, ar det många som
utan ett ogonblicks tvekan valjer det de har mest lust till. Men i vårt arbete
kan vi icke fråga efter vad den och den tycker mest om eller har mest lust till
att gora. Vi måste valja det som vi tror ar ratt. Vi har ett stort ansvar for
många manniskooden.

På kvallen var det trivselafton i Handskmakaren med en latt supe, dans,
lekar och korta underhållningsinslag. SDR:s amatorteatergrupp medverkade.
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I(ongressens femte dag

PLENUMSMOTE

14aug.

Kongressdeltagarna samlades i Handskmakaren. Dagens amne gallde Visuell
teater och Harry Fredriksson halsade dagens foredragshållare konsulent Bengt
Pålsson, Sverige, valkommen.

"VISUELL TEATER"

Nar ABF kontaktade mig tillsammans med de Dovas Riksforbund for unge
far 3 år sedan for att vi skulle farsaka få in vad man då kallade for visuell
teater i dovverksamheten, forsamlades vi till en arbetsvecka uppe på Carl
borgssons gård med mycket underliga uppfattningar om vad visuell teater var
for något. Efter en forsoksvecka dar uppe var vi klara på att det inte var
mycket av det vi hade sysslat med den gången som kunde gå in under detta
begrepp. Sjalva namnet "visuell teater", skapade fei utgångspunkter for vårt
arbete, ty ordet "visuell teater" - teater for agat - for hela tiden tanken
på en teater upplevd utifrån åskådarens synpunkt, medan den arbetsform som
vi sakte inte alis behovde någon publik for att leva. Darfor handlar det jag
vill saga nu inte huvudsakligen om teater. Vi bor också veta att den aktivitet
jag vill tala om inte står i något som helst motsatsforhållande till andra akti
vitete"r med teateranknytning som kan finnas inom dovrareisen, såsom t.ex.
pantomim eller mim, dar svenska statsmakterna mojliggjort att dova med
intresse for just den verksamhetsformen kan beredas plats for statlig, fri ut
bildning på det s k Koreografiska Institutet.
Vi har under konferensen fått kontakt med ytterligare en annan form av
teater for dova, namligen "teckenspråksteater", dar man tar en vanlig teater
text och ger den en teaterform dar repliken, ordet, ersattes med teckenspråk.
For den form av teater som vi ursprungligen kallade "visuell teater" fann vi
alltså att namnet inte var bra. Nar vi traffades igen for nya arbetsovningar
i våras hade vi utarbetat nytt arbetsmaterial och vi har nu bearbetat de er
farenheterna vi då vann. I host kommer vi genom ABF och Brevskolan med
ett arbetsmaterial om denna form av teaterverksamhet som vi nu har dopt
om till "tyst teater".
Darmed vill vi ha sagt att det viktiga i vårt arbete ar det som hander mellan
oss som arbetar med materialet, inte vad som hander på scenen eller med
publiken. Man kan våga påstå att det finns många skal att syssla med denna
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fonn av dovverksamhet. Att vi onskar att manniskorna i våra organisationer
ar aktiva, att det skapas sysselsattning, ger ett berattigande åt vårt arbete med
"tyst teater". Det finns ett skal, naturligtvis, som Harry Fredriksson med
politiska motiv angav - namligen att vi måste ge aven den dove ratt att få
del av vårt lands kultur. Aven det motiverar en sådan har verksamhet. For
mig och for mina kamrater, som arbetat med det har materialet finns det en
tredje motivering och det ar den som vi har forsokt låta gå igenom tankarna
i vårt arbete. I det samhalle i vilket vi alla lever måste vi for att skapa en
draglig framtid for oss alla återskapa manniskan. Samhallet vill ha medvetna,
aktiva, skapande manniskor. Ett av de allra basta satten att få medvetna,
aktiva, skapande manniskor ar att syssla med "tyst teater".
Av de många skapande aktiviteter vi har i dovrorelsen ar den tysta teatern
den mest unika. I farg och form frigor vi skapandet, men dar skapar vi genom
fargen och formen. I "Den tysta teatern" har vi inget annat instrument att
uttrycka oss med an just oss sjalva. Jag som manniska ar det enda instrument
jag har for att uttrycka mina drommar, forvantningar och tankar. "Tyst
teater" ar den enda form dar manniskan, den totala manniskan, ar instrument
och darfot ar det for mig och for mina kamrater en angelagen fonn. Vi tror
att man genom den har aktiviteten losgor fantasi, man bryter ner hamningarna
och man vacker en lust att skapa. Darfor ar "tyst teater" for oss den allra
viktigaste sysselsattningen.
Nar vi har gjort vårt kurs- eller instruktionsmaterial har vi mott en hel del
problem. Ett sådant ar att skriva det på ett sådant satt att vilken manniska
som helst skall kunna ta del av materialet. Ett annat ar att inte skriva det så
enkelt att den som laser det ar kvar i en isolerad dovsituation. Jag menar att
vi får inte undvika uttryck - ord som ar speciella for teaterverksamheten,
darfor att då får vi ingen vidareutveckling. De manniskor som fått ett alltfor
enkelt material kan inte lasa om teater, kan inte vidareutveckla sig eller vidare
utbilda sig, darfor att allt material de sedan traffar på ar fullt av fackuttryck.
Den tredje svårigheten ar att nar vi arbetade så fanns det inga tecken for det
vi håller på med och de fackuttryck vi anvander. Bokstaverna i "improvisa
tion" ar ju bara bokstaver for dem som inte vet hela meningen med ordet.
Darfor borde t ex just detta ord ha ett tecken for att vi som arbetar med "tyst
teater" skall kunna samtala och forstå varandra. Eftersom "tyst teater" inte
huvudsakligen ar teater och arbete med teater utan ar arbete med manniskor,
så kan man gora "tyst teater" overalIt. Allt vi behover ar ett golv och en hand
full manniskor som vill jobba med det har. Vad vi arbetar med ar att finna
uttryck fOr hela den oandliga rikedom som ar manniskan, att ta bort blyg-
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heten, att ta bort hamningarna, att återuppvacka fantasin. Darfor ar hela
arbetet ett arbete med att oka våra egna mojligheter som manniska.
Vi gor vår teater sjalva utifrån våra egna mojligheter och forutsattningar.
Det ar en aktivitet som vill hjalpa oss att utveckla vår personlighet, men den
vill också skapa en trygghet och en sjiilvtillit, darfor att endast om vi ar trygga
vågar vi ge ut det basta inom oss sjalva. I vårt arbete med den tysta teatern
vill vi också trana deltagarna till socialt samspel i grupp och samverkan.
Hela detta vårt skapande sker med oss sjalva som instrument. Vi har inget
annat att uttrycka oss genom an vårt ansikte och vår kropp. Våra rorelser
blir darfor betydelsefulla.
Vi arbetar också med att snabbt och ohammat kunna taga emot intryck och
omvandla impulser till upplevelser och uttryck.
Vi upptacker snart i arbetet med tyst teater hur otranade våra kroppar egent
ligen ar och hur lite vi kan uttrycka med dem. Detsamma galler våra sinnan
och vår fantasi.
Den tysta teatern vill trana allt detta - vill skarpa instrumentet manniskan
så att vi latt når fram till akta och levande uttryck. Vi arbetar hela tiden for
oss sjalva och for våra kamrater. Det viktiga med den tysta teatern ar att vi
sjalva lar oss något och utvecklas.
Vi kommer nu att visa några ovningar ur det material vi sammanstallt. Men
tag nu inte denna gruppen som måttstock for de manniskor ni kommer att
mota i ert dagliga arbete med den tysta teatern. De ungdomar vi arbetar med
har ar en sargrupp av specialintresserade som dessutom haft formånen att få
jobba tillsammans under en langre tid. De ar alltså inte representativa for
den verksamhet vi talar om. Men kanske kommer vi att om fem eller tio år ha
en bredd i den har verksamheten som gor att en grupp på den har nivån då
kan anses vara representativ for genomsnittet.

"Kompisarna ser på TV" var ett bå
de tankeviickande och roan de stycke
tyst teater som SDR-gruppen tram
torde. Nicke Adoltsson forestill/er
TV-bi/den och Tage "Pennan" Karls
son vrider på knapparna.
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UPPVISNING OCH DISKUSSION

Efter inledningsforedraget gav SDR:s "tyst teater"-grupp uppvisning i visuell
teater. Gruppen bestod av: Nicke Ado!fsson, Ing-Britt Adolfsson, Tage "Pen
nan" Karlsson, Vineta Lyxel!, Ecke Olsson, Gunilla Wågstrom.
Ledare for gruppen var: Ecke Olsson, horande. De ovriga ar alla dova. /Det
program som visades utgjorde en fortsattning på en ledarkurs i visuell teater
for dova som halls i mars 1970.
Det program gruppen visade inneholl foljande "spel" : Ljudvågen, Flickan
med bollen, Arbetsplatsen, Kompisarna ser på TV hemma, Att vara horande
i Sverige, Glasvaggen. - Uppvisningen rev ned stormande applåder och
framforaIlt "Flickan med bollen" var gripande, ty det visade problemet att
vara dov bland horande.
Efter gruppens uppvisning samlades deltagare och medverkande i plenums
lokalen for att diskutera teaterfrågor.

Ole Munk Plum, Danmark
Danmark har teater for dova och personligen ar jag mycket intresserad av
mimisk eller visuell teater som vi nyss fått se. Har sett liknande i USA, USSR
och i många oststater. Jag hoppas att Sverige skall bilda en skola for teater
på Carlborgsons gård.

Lars Kruth, Sverige
Den grupp som i dag framforde "Tyst teater" ar uttagen ur en storre grupp
som deltog i en teaterkurs på Carlborgsons gård i Leksand. De skall alla
arbeta som ledare i "tyst teater". Instammer med Plum att vi behover ett
centrum for utbildning av ledare i teater och vi ser garna att Carlborgsons
gård blir ett dylikt centrum.

Torbjorn Sander, Norge
Skall jag vara årlig så var jag skeptisk då jag kom til! forestållningen, men nu
efteråt saknar jag ord att beskriva det jag fått uppleva i formiddags. Det
som speciellt slog mig var att detta måste vara den basta metoden att få folk
att forstå olika situationer. I loppet av 5 minuter kan denna grupp forklara
de dovas situation i samhållet båttre ån vad vi kan gora med millioner ord.
Vi borde få detta program visat i TV i alla nordiska lånderna.
Det som gjorde starkaste intrycket på mig var "Flickan med bollen". Det var
inte bara de dovas situation vi fick se. For de horselskadade som i dag genom-
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går integrerad utbildning ar situationen exakt densamma. Annars vill jag
bara saga att denna forestalIning var konst av toppkvalitet, och jag tror inte
att jag sett någon battre konstnarlig prestation.

Ole Munk Plum, Danmark
Vi har lart oss mycket av Finlands kulturdagar for dova och vi har overfort
ideerna till de unga i Danmark som nu vidareutvecklar dem.

Eilif Ohna, Norge
Detta med visuell teater som vi såg, ar en utmarkt aktivitet, och den ger oss
också delvis ett svar på vår sokan efter nya uttrycksformer for skådespel. Vi
horde att de som framforde spelet ar dova och att den som gav instruktioner
var horande. Det bor vara klart att de horande ej kan skapa ideerna till visuell
teater. Det ar de dova sjalva som kommit med iden till det vi nu sett. Detta
sager klart att vi dova har mycket i våra tankar som vi svårligen kan framfora
på egen hand på grund av bristande språkforståelse. Vi måste få hjalp utifrån,
och de horande som vill hjalpa oss, måste få hjalp av oss. Alltså vi måste
samarbeta med varandra och forsoka forstå varandras synpunkter. Vi skulle
ha det så på olika områden och speciellt inom dovundervisningen. I dag ser
vi att samarbetet angående visuell teater har givit goda resultat, och vad
skulle vi inte få uppleva i fråga om resultat om samarbetet också omfattade
andra områden.
Detta understryker det som Thorbjorn Sander sade i går vid avslutningen,
namligen att vi bor samarbeta med varandra. Å andra sidan kan detta slå
undan benen på den uppfattningen att det ar svårt att vara dov. Hos dem
som framforde visuell teater såg vi en akta spelgladje och ett fritt uttryck for
de tankar och onskningar de bar inom sig.

Ole Munk Plum, Danmflrk
Vern har forfattat det spel som framfordes?

Ecke Olsson, Sverige (teatergruppens ledare )
Innehållet i vårt spel"Att vara dov i Sverige" har framarbetats bland grupper
av dova under en teatervecka på Carlborgsons gård. Man improviserade fram
ideer. Vi ar 6 i gruppen, en horande och 5 dova, vilket innebar att 5/6 av
ideerna naturligt nog kommer från de dova. Jag, som horande, tillforde grup
pen mina intryck om detta amne. Jag gav tekniska instruktioner och var
observator under repetitionerna. Viktigt, ideerna var hela gruppens.
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Jan Ake Ekholm, Sverige
Med hansyftning till de diskussioner som forts har i dag och med tanke på
det senaste inlagget, vill jag saga att kongressens tema hela tiden har varit
"Bur skall vi minska de dovas språk- och kunskapshandikapp?". Det innebar
att vi måste prova alla vagar for att oka de dovas uttrycksformåga. Traditionell
teater ar ett satt att låta de dova verbalt i teckenspråksform ta del av detta
likaval som "tyst teater" kan oka de dovas uttrycksformåga. I samarbete med
ABF och SDR framstaller vi också ett kursmaterial i svenska språket, som ger
ytterligare mojligheter att utveckla de dovas ordforråd. Vi måste alltså prova
alla vagar for att minska de dovas språk- och kunskapshandikapp.

Efter detta sista inlagg framforde kongresspresident Fredriksson deltagarnas
tack till teatergruppen och en blombukett overlamnades til! var och en.

Samluanfattning och avslutning

Kongresspresidenten framlade ett forslag till resolution och forklarade ordet
fritt.

Thorbjorn Sander, Norge

Jag tycker att sammanfattningen bor forandras i 4:e avsnittet som verkar
oklart. Vi bor klart och tydligt få fram att vi kraver: a) obligatorisk forskola,
b) teckenspråk som hjalpmedel i undervisningen på alla skolnivåer samt också
på forskolan.

Thor Gisholt, Norge

Foreslår att efter sista punkten i femte avsnittet (om vuxenutbildningen) til!
liigges: "och alla kostnader for vuxenutbildningen skall betalas av staten".

Jonny Schelander, Sverige

Formuleringen, "for barn och vuxna" bor andras till "for elever och vuxna".
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Albert Breiteig, Norge
Vill garna foreslå att ordet "kraver" i forslaget blir andrat till "ber". De
4 medlemslanderna ar intresserade av att veta vad kongressen menar i de
olika frågorna och så bor helst vart medlemsforbund sjalva valja den uttrycks
form de vill anvanda vid hånvandelser til! myndigheterna.

Thorbjårn Sander, Norge

Jag vill saga att jag ar helt enig med Breiteig, ty erfarenheten Vlsar att VI
uppnår mest nar vi icke kommer med direkta krav vid officiella hanvandelser.
Formen "vi kraver" får myndigheterna att reagera negativt och gor det svårt
att uppnå det vi onskar. Jag ber att vi får en formulering som icke ar så hård
och som ger underlag for forhandlingar. Resolutionen bor formas som en
hemstallan. Vi har tre alternativ: a) att be vackert, som nar ett barn skall
be sina foraldrar om något, b) att hanvanda oss til! myndigheterna som om
vi skulle vara jambordiga vuxna manniskor, c) att slå naven i bordet. I Norge
har vi provat alla tre metoderna och alternativ B har fort till de absolut basta

resultaten.

Lars Kruth, Sverige

Tycker att det ar onodigt att vi skall sitta har och tvista om formuleringar
utan att bli eniga inom rimlig tid. Jag foreslår att vi utser en från varje land
och dessa 4 får framlagga ett forslag till resolution.

Kongressen godkande detta fOrslag och utsåg foljande personer:

Ole Plum, Thorbjårn Sander, Runo Savisaari och Astrid Fredriksson, Sverige

(sekr.)

Efter en kaffepaus fraplade dessa foljande forslag til! resolution.
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RESOLUTION
Ombud for de fyra nordiska landerna forsamlade till den XI
Nordiska Dovkongressen i 6rebro den 10-14 augusti 1970, un
der mottot: "Rur skall man kunna minska den doves språk- och
kunskapshandikapp", uttalar enhalligt den uppfattningen att
den doves situation kunskapsmassigt, socialt och kulturellt ar
trots allt mycket eftersatt i de nordiska landerna.

• Vi vill få obligatorisk forskola for alla dova i de nordiska lander
na. På alla nivåer i undervisningen av dova skall teckenspråket
anvandas som hjalpmedel till talspråket.

• Kongressens mening ar att hansyn måste tagas till den doves
inneboende mojligheter till ett så normalt och rikt liv som moj
ligt. De livsvarden, som gått forlorade genom forlusten av hor
selsinnet, kan inte helt ersattas, men vi måste satta in alla krafter
for att stiindigt finna nya vagar och utnyttja dessa så mycket
som mojligt for att ersatta det som gått forlorat genom horsel
forlusten.

• Kongressen havdar att den barndomsdove skall ges så likartade
levnadsvillkor som mojligt inom våra nordiska lander.

• Vi vill få okad satsning på vuxenutbildning. Denna utbildning
bedrives bast inom dovorganisationen med visuella undervis··
ningsmedel som stod och under ledning av egna erfarna dova
och horande studieledare. Kostnaderna for all vuxenutbildning
skall bestridas av staten.

• For att vi dova skall finD.a oss battre tillratta i samhallet behovs
utokad tolkhjalp och socialkonsulenter.

• Dovorganisationen behover okat samhallsstod for en berikande
fritidsverksamhet av betydeisefull social karaktar.

• Televisionen måste ge utrymme for information om vårt osyn
liga handikapp, samt speeiella program for alla dova och hor
selhandikappade. Vi vill få en konsulent knuten till televisio
nens programproduktion.

• Kongressen ar enig om att dessa punkter bor framjas såvallokalt
som på nordisk basis.

Resolutionsforslaget godkiindes enhiilligt av kongressen
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AVSLUTNING

Kongresspresident Harry Fredrikssor). tackade darefter alla for ett aktivt del
tagande i kongressens moten och diskussioner. Han riktade också ett speciellt
tack till foredragshållare och tolkar som medverkat under kongressen. Han
halsade alla valkomna till kvallens avslutningsbankett och darefter forklarade
han XI Nordiska dovkongressen avslutad.

Som avslutning på kongressen blev det på kvallen en bankett i Handsk
makaren dar de nordiska vicepresidenterna framforde gasternas tack. Darefter
vidtog dansen under god stamning och har tog de fiesta avsked av varandra

- for denna gång.

FOTOTAVLING

I samband med kongressen ordnades en nordisk fototavling med motiv efter
fritt val. Endast deltagare från Danmark och Finland hade anmalt sig til!
denna tavling. Kongressdeltagarna fick sjalva under kongressveckan rosta på
de motiv de tyckte var bast och resultatet av denna rostning blev att foljande
fick premier:

1. "Flicka i silhuett" av Jenø Batory, Danmark.
2. "Fårklippning" av Pasi 1 iemela, Finland.
3. "Hundhuvud" av Henning H. Jorgensen, Danmark, och "Lek med katt"

av Pasi iemela, Finland (delat 3 :e pris).

Från ungdomsliigret i Trillevallen.



Nordiska ungdomslagret

VII Nordiska ungdomslagret blev forlagt till Trillevallen i Jamtland under
tiden 28 juni-5 juli. I lagret deltog 84 ungdomar. Ledare for lagret var
Harry Fredriksson, Leif Sandberg, Thyra Lindstrom och Karin Nylander. Ut
over foredrag och diskussioner fick deltagarna rikligt med tid till fjallvand
ringar och dans samt skamtlekar. Lagret avslutades med en mas'<eradfest och
lagerbål. Man gjorde aven ett uttalande till Nordiska kongressen i Orebro.
Uttalandet blev upplast på kongressen och remitterades till sa for åtgarder.

UTTALANDE

Nordens dova ungdom samlade till lagervecka uttalar enhalligt sitt stod for
dovorganisationernas stravan att skapa rattvisare levnadsforhållanden både
socialt och kulturelIt. Våra framsta krav på dovorganisationen ar att påverka
samhallet :

att med alla medel ge oss mesta mojliga kunskaper och språkforståelse i skolan.
Vårt kommunikationsmedel ar visuelIt betingat mede1st lappavlasning och
tecken. Undervisning i teckenspråk skall ges alla dova jamsides med tal
traning. For basta mojliga språkforståelse skall teckenstod ges i undervisningen.
att medbestammanderatt ges dovorganisationen i alla frågor som ror under
visningen for dova i alla åldrar.

att information till horselhandikappade barns foraldrar ges om skillnaden
i att vara dov eller horselskadad.

att med hjalp av massmedia lamna information om och till de barndomsdova.
att ge de dovas organisation battre ekonomiska villkor for ungdomsarbetet
for att i gruppgemenskap skapa harmoniska och fungerande samhallsmed
borgare.

Trillevallen, Jamtland den 4 juli 1970
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DELTAGARE I NORDISKA DOVKONGRESSEN 1970

Danmark:
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Bagge) Johannes
Birket) Annelise

Bonnelykke) Bertel
Bonnelykke) Ritha

Danielsen) Grethe

Fjordboge) Knud Borge

Ahlbiick, Aura

Hagstrom, Saima

Hermans, Onerva
H iimiiliiinen) Arvo

H iimiiliiinen, Soile

Jaakkola) Elise
Kauppinen) Esa
Kauppinen) Liisa
Korhonen) Kaisu

Luttinen, Unto
Luttinen) Hilkka

Breiteig, Albert
Gisholt, Thor

Gisholt, Edith
Grondahl) Turid
Hammer) Ragnvald

Hansen) Rolf

Karlsen, Asle
Martinsen, Magnhild
Mo) Rigmor

H arboe) Annelise

Kongerslev) Inger Margrethe
Linneso) Erik

Linneso) Kis
Plum) Ole Munk

Plum) Edith

Finland:

Markola, Eeva-Liisa

Rantanen, Matti
Savisaari) Eino

Savisaari) Runo
Savisaari) Rakel
Stadius) Rea

Vehkama, Anna-Liisa

V iiisiilii) .Taakko
Ostman) Ragnar

Ostman, Eva

Norge:

Nyberg) Arne Kristian
Tenden, Fridtjof M.

Vik, Olav
Ohna, Eilif

Rendedal, Konrad
Sander, Thorbjorn

Vigrestad) John
Trolldalen, Bjarne



FA:
Holdhus, Johanne
Johansen, Robert

Claesson, Lars
Claesson, Lena
Daver, Maj
Edwall, Ann-Margret
Edwall, Ingvar
Fransson, Gunnar
Gustafsson, Rune
Gustafsson, Elsa
Hallbom, Ruben
Hallbom, Brita
Johanson, Christer
N arusk, Tiit
Petersson, Tore
Petersson, Anna
Sundstrom, M aggie
Sundstrom, Lennart
Wahlgren, Kaj
Wikstrom, Lars-Ake
Norberg, Rune
Norberg, Kerstin
Norberg, Eva
Sjoberg, Gosta
Sjoberg, Maj
Bergstrom, Severin
Lofgren, Maj-Britt
Rickardsson, Erik
Lofberg, f. P.
Sch elander, Johnny
Carlsson, Edvin
Soderkvist, Sven
Ahman, Valter

Myhre, Gudrun
Paulsen, Solveig
Smevik, Kelly

Sverige:

Ekholm, Jan-Ake
Grundborg, Alvar
Johansson, Gustaf
Lundberg, Knut
Lonnell, Sven-Eric
Svensson, Arne
Angman, Bojan
Asemyr, Erland
Thuresson, Folke
Mellqvist, Sven
Mellqvist, Maj
Edwall, Borje
Fondelius, Elsa
Fredriksson, Astrid
Holmberg, Gunilla
Kruth, Lars
Lagergren, Inga-Lisa
Nylander, Karin
Sandberg, Leif
Snow, Ann-Marie
Olsson, Ecke
Lyxell, Vineta
W ågstrom, Gunilla
Adolfsson, Nils-Gunnar
Adolfsson, Ing-Britt
Karlsson, Tage
Brodin, Betty
Pernow, Birgit
Lindkvist, Anna-Stina
Mohlin, Nils
Ulfsparre, Sten
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