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TV2s menneskesyn!
Det ble for mange seer klager. Derfor vil TV2 tekste suksessthrilleren «Torpedo»,
skriver Dagbladet.

Er ikke en døv eller
tUl1ghørt seer like mye verdt
for TV2 som en hørende seer

- Vi fikk et trettitalls telefoner og en del e-post der det ble
klaget på at man ikke forsto hva som ble sagt, opplyser infor
masjonsansvarlig for serien i TV2, Jørund Rasdal Unneland, til
samme aVIs.

Bare for å understreke hvor dum hun er uttaler hun også til
Dagbladet ar:
- Jeg tror ikke dette har vært et problem som har berørt mer
enn en promille, men det er flere henvendelser enn vanlig.
Dette er en stor satsing fra vår side. Da har vi valgt å gjøre et
unntak og ta hensyn til klagene.

TV2 har en holdning til en halv
million døve og tunghørte som
er skremmende. I årevis har Nor
ges Døveforbund kjempet for å få
kanalen til å tekste flere av program
mene sine. Tilliten nytte. Først da
Kulturdepartementet inngikk den siste avtalen med TV2 om
retten til å sende reklamefinansiert TV i Norge kom det med et
avsnitt som tvinger kanalen til å tekste alle forhåndsproduserte
ptogrammer mellom kl18 og 22. Avtalen sier også at direkte
sendte programmer skal tekstes når det finnes utstyr som gjøt
det mulig.

Så kan en undres:
• Hvorfor avgrenset Kulturdepartementet de tekstede sendin

gene til mellom kl 18 og 22. Tror departementet at alle døve
og tunghørte går til sengs så tidlig?

• Hvorfor må TV2 tvinges med regler og avtaler fot å tekste
programmer slik at en halv million seere får utbytte? Er ikke
en døv eller tunghørt seer like mye verdt for TV2 som en
hørende seer?

Helge Herland
helge.herland@doveforbundet.no

• Hvorfor klarer ikke TV2 og bruke det samme utstyret som
NRK1 bruker for direkteteksting av programmer. Løsnin
gen er enkel: Hurtigskrivere, slike som vi ser på møter der
døvblitte er med og som skrivetolker alt som sies på møtet.

Vi synes eksempelet med tekstingen av «Torpedo» så tydelig
demonstrerer et menneskesyn hos TV2 som vi trodde vi måtte
til helt andre land og kulturer for å finne. Hvor er den tradisjo
nelle norske solidaritetstanken? For det kan vel ikke være slik at
TV2 lager en serie til flere titallsmillioner kroner, men ikke har

råd til å betale noen tusen kroner
for tekstingen?

Nå snudde TV2 i denne saken
fordi de fikk 30 telefoner fra sinte
hørende seere som ikke oppfattet
hva som ble sagt i programmet
fordi det ble brukt dialekt. Tenk

det; 30 telefoner og TV2 legger tekst på serien selv om den
sendes etter kl. 22. En liten gruppe hørendes misnøye teller
mer for kanalen enn 500.000 døve og tunghørtes mangeårige
frustrasjon.

Nå må det handling til:
• Stortingspolitikerne må lage regler som tvinger TV2 til at

samtlige programmer skal tekstes.
• De ansatte i TV2 må ta ansvar, hvem kan arbeide i en be

drift som daglig diskriminerer en halv million nordmenn?
• Vi gleder oss over at Kåre Valebrokks tid som sjef for TV2

er ferdig. Alf Hildrum overtar, vi gir ham en real sjanse til
å bevise at han skjønner hvilket ansvar TV2 som allmenn
kringkaster faktisk har.
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30. mai 1980 kl 05.30 - Gabor Baksa forteller:

Kommunismens jerngrep
Det er ingen oppdiktet kriminalfortelling du leser. Det er Gabor Baksa sin egen
historie om hvordan han rømte fra Ungarn for 27 år siden. Senere kom han til Norge
sammen med 25 andre døve, de fleste fra Polen, men også noen fra Tsjekkia og Bul
garia. Millioner av mennesker rømte fra de øst-europeiske landene på begynnelsen av
1980-taller. Hva var problemet?

- Vi er 3 døve kamerater fra Ungarn. Vi
er bare en mil fra grensen til Østerrike.
Til friheten. Vi stjeler en stor lastebil
fra et verksted. Begge kompisene mine
gjemmer seg bak i bilen. Jeg kjører og er
veldig nervøs. Vi kommer til den ungar
ske tollstasjonen, men jeg kjører rett
forbi tollerne. Jeg ser et skilt som fortel
ler at det er 2 kilometer til den militære
grensekontrollen. Nå er jeg fryktelig
redd. Hjertet hamrer i brystet mitt og
hendene har et jerngrep rundt rattet.
På lang avstand ser jeg mange soldater
som står oppstilt. Bommen er stengt.
Jeg gir blaffen både i soldatene og bom
men. Soldatene hever geværene. Jeg gir
full fart og smadrer bommen. Kulene

Nyere historie:

11939 ble Polen invadert av Tysk
land. Tyskland og Sovjetunionen
blir enige om å dele Polen mellom
seg. To år senere tok Tyskland over
hele Polen. 6 millioner polakker ble
drept under krigen. Russerne jaget
tyskerne ut av Polen i 1944. Da fre
den kom til Europa i 1945 ble Polen
en alliert av mektige Sovjetunionen,
og en del av det øst-europeiske
kommunistsystemet, og forsvars
alliansen Warszawapakten - en
motpol til NATO.

Først ved kommunismens fall i 1989
ble Polen et fritt land. Landet søkte
trygghet borte fra Russland og ble
i 1999 medlemmer av NATO og for
tre år siden ble de også medlemmer
av EU.

I dag er Polen et demokratisk land
på full fart fremover, men arbeidsle
digheten er på hele 18 % og forhol
dene i landet er fortsatt vanskelig
for døve.

peprer bilen. Skal jeg dø? Jeg legger meg
så langt ned i setet som jeg kan, jeg ser

Kulene peprer bilen.
Skal jeg dø?

nesten ikke veien, men jeg gir full gass
og kjører som en gal. Kulene knuser

frontvinduet. Jeg får et streifskudd i
pannen. Jeg blør. Jeg mister kontrollen
på bilen og kjører utfor veien.
Jeg blir kastet 10 - 12 meter gjennom
den ødelagte frontruten. Jeg kommer til
meg selv liggende blødende på bakken.
Rundt meg står soldater.
Det kommer sykebil fra Østerrike. Jeg
blir kjørt til sykehus på den rette siden,
til friheten.
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;t-Europa kom til Norge

Anna og Miechyslaw Baba flyktet fra Polen, de forteller:

- Vi hadde ikke mat. Hvis vi skulle få
tak i vanlige dagligvarer som melk, brød,
pålegg og middag mårte vi ofte stå i kø
foran butikkene fra kl 5 om morgenen,
noen ganger hele narten. Hvis vi handlet
om dagen kom vi til romme butikkhyller.
Maten var dyr og vi hadde lite penger, for
lønnen var lav.

- Det var knapphet på mat og klær, spesi
elt synes vi det var ille at vår sønn Slawek
på 5 år ikke fikk de klærne han trengte.
Vi hadde et dårlig liv, vi så ingen fremtid
i Polen, alt i landet ble styrt fra Moskva.

Baba forteller at Polen den gang pro
duserte mye kull, men hvor ble det av
kullet. Ingen i Polen så noe til det, alt ble
sendt til Sovjetunionen (Russland), mens
de selv måtte sanke ved i skogene.

- Vi bodde i en leilighet på 36 kvadrat
meter med dårlige sanitære forhold og
sparsomt med elektrisitet. Min mor
formante meg mange ganger om at jeg
mårte være forsiktig med hva jeg fortalre
andre når jeg var ute eller på arbeidet,
minnes Anna og legger til:
- Hvis vi snakket stygt om det kommu
nistiske styringssystemet i Polen, eller om
vi sa noe negativt om Sovjer var det alltid

Vi hadde ikke mat

en fare for at noen ville sladre til politiet.
Gode kommunister var angivere, så det
var farlig. Samtidig var det stadig flere
polakker som drømre om et liv i frihet, i

et land en kunne si og skrive hva en ville,
reise fritr, og der der var nok av mat, klær
og husrom.

Lech Walesa
Sommeren 1980 var det 120 streiker i
Polen, selv om det var forbudt å streike i
landet. Arbeiderne i byen Gdansk krevde
rerten til å danne frie fagbevegelser og
rerten til å streike. På skipsverftet i byen
ble den berømte fagbevegelsen Solidaritet
dannet, med Lech Walesa som leder. I
løpet av korr tid fikk Solidaritet 10 mil
lioner medlemmer, det forteller mye om
polakkenes drøm om et bedre og friere
liv.

- Like før jul i 1981 ble alle lover i Polen
satt til side, militæret ble satt inn mot
landets egne innbyggere og tusenvis av
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• 25 år siden gruppen fra Øst-Europa kom til Norge

arbeidere ble fengslet sammen med Lech
Walesa. Det ble unntakstilstand i landet,
vi var livredde for at det skulle bli borger
krig - eller ar militærtropper fra Sovjet
ville innvadere oss. Myndighetene gjorde
alt de kunne for å knuse folks håp om
demokrati, kommunismen skulle videre
føres for en hver pris, forklarer Anna.

- Vi ble enige om å flykte fra Polen og ar
jeg skulle dra først, så skulle Anna og Sla
wek komme senere, forteller Baba.
- For å komme ut av landet trengte jeg
pass, og for å få pass i Polen måtte jeg ha
ganske mye dollar å betale med. Vi måtte

Yi var livredde for at
det skulle bli borger
krig

derfor samle sammen så mye penger som
vi klarte, og etter mye frem og tilbake
fikk jeg pass og tillatelse til å reise på 14
dagers ferie til Østerrike. Jeg kom med
tog til Wien i september 1981. Der traff
jeg døve på gaten som tok meg med til
politiet. Jeg ble plassert i en flyktningleir
25 km utenfor hovedstaden. Der var det
tusenvis av flyktninger fra Polen, Un
garn, Bulgaria og Tsjekkia - også mange
døve.

Baba drømte om en fremtid i USA og
ordnet med søknad dit. I brev til Anna
fortalte han om dette, men svarbrevet fra
fruen var negativt. USA er all for langt
borte, mente hun. Hun ønsker seg til er
land i Europa.

Norge tar imot 25 døve
En tid senere kom det oppslag i leiren om
at Norge ville ta imot 25 døve flyktnin
ger. 70 døve meldte seg interessert i å
dra til landet de stort sett bare kjente til
hadde mye snø og kulde - men også at
situasjonen skulle være bra for døve der!
70 av de døve flyktningene meldte seg
interessert i å dra nordover. En grup-
pen fra Norge kom for å plukke ut de
25 heldige. Med i gruppen fra Norge
var tidligere forbundssekretær i NDF
og disponent på Døves Trykkeri Albert
Breiteig, rektor på Al folkehøgskole og
kurssenter for døve Johs Helleland (Jan i)
og døve Antoni Fuluzcyk, som hadde

kommet til Norge fra Polen noen år
tidligere. Han behersket både norsk og
polsk tegnspråk og fungerte som tolk for
den norske gruppen, som også bestod av
folk fra Utenriksdepartementet.

- Jeg var veldig nervøs for å bli intervjuet,
veldig redd for at jeg ikke skulle få en
av plassene til orge. Jeg husker at jeg
fortalte at jeg hatet det kommunistiske
systemet og at jeg var villig til å arbeide
med hva som helst i Norge, forteller
Baba.

Han kom tydeligvis heldig fra intervjuet.
Han husker han tilfeldig møtte den nor
ske gruppen om kvelden. Da kom Jani
bort til Baba og bød på en god ciga
rillos, pekte på Baba og sa: «Du skal til
Norwegen»! Baba visste ikke om han helt
kunne tro på dette. Han sov ikke mange
minuttene den natten. Dagen etter kom
den offisielle bekreftelsen: Baba fikk
sammen med 24 andre oppholdstillatelse
i kongeriket Norge!

- Vi jublet som gale, vi var så veldig,
veldig glade, smiler Baba.

Du skal til Norwegen

Til Ål
Gruppen ble tatt med fra leiren i Wien
ril orge, der de fikk opphold på Al
folkehøgskole det første halve året for å
lære seg norsk tegnspråk, norsk skriftlig
og kunnskap om det norske samfunnet.

Anna og Slawek måtte vente i l Yz år før
de fikk familiegjenforening på Al. For
bondegutten Baba trivdes så godt på Al
at han som eneste i flyktninggruppen
bosatte seg i Hallingdal. Ganske raskt
fikk han arbeid i en industribedrift, og
like raskt fikk han ry på seg for å være
en solid arbeidskar som tok alle de tunge
løftene ingen andre i bedriften klarte.
Også Anna fikk arbeid i samme bedrift.
Da bedriften senere flyttet til Askim var
det med tungt hjerte familien flyttet fra
Al. Men, det var en selvfølge at de måtte
flytte - de var avhengige av å jobbe.

Gjennom samraler med mange i grup
pen fra Polen slår der oss at de har en høy
arbeidsmoral. De er veldig oppratt av å
jobbe for pengene i sitt nye fedreland.

Anna og Baba bor nå i eget hus, med
koselig hage i Askim. Når jeg besøker
dem blir jeg standsmessig henter på
jernbanestasjonen av Baba og hans store
firehjulstrekker aven Honda. Livet har
sannelig snudd seg fra matmangel og
trange kår i Polen.

Våre nye landsmenn fra Øst-Europa bosatte seg
i Bergen, Drammen og Oslo. Vi har møtt noen
av dem fOr å høre hvordan de har det i Norge
25 år etter at de kom hit.
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• 25 år siden gruppen fra Øst-Europa kom til Norge

- Vi var veldig usikre den første tiden i
Norge. Hva er 17. mai for noe, hvordan
feires den? Hvordan er juleskikkene i
vårt nye land? Hvordan er den norske
skolen? Det var mange slike kulturelle
spørsmål vi lurte på, forteller Anna som
nå venter på å bli bestemor for andre
gang. Også sønnen og familien har slått
seg ned i Askim.
- Slawek er ekte norsk, han har norske
venner, jobber i et norsk bygningsfirma,
har vokst opp med norsk skole og kultur

- og vi også har tilegnet oss mer og mer
av de norske tradisjonene. Tidligere var
vi på besøk i Polen i feriene, men etter at
foreldrene våre er gått bort, er det heller
sjelden vi er der. Vi stortrives i Norge og
er takknemlige for at vi fikk komme hit.
Døve i Norge har det så mye bedre enn
døve i Polen, slutter Anna.

Selv om døve har det bedre i Norge har
utviklingen med kommunismens fall
i Øst-Europa, innføring av demokrati,

polsk medlemskap i NATO og EU ført
til mye velstand i landet. De europeiske
landenes økonomi, handel og tjenester er
tett vevd inn i hverandre. Som en skjeb
nens ironi er bedriften Anna og Baba har
vært ansatt i over 20 år nettopp flyttet
fra Askim til Bielsko-Biala, hjembyen til
Anna. Arbeidskraften er billigere i Polen
enn i Norge, foreløpig! Baba er derfor
i full gang med arbeid i en ny bedrift,
mens Anna er trygdet.

Til Bergen, Drammen og Oslo

For 25 år siden på flyplassen i Wien:
Nr 3 fra venstre er Gabor Baksa, bak ham ser vi Robert Brzeszvi, til høyre for Gabor står Magdolna Makai Eliassen og bak henne er det lett å kjenne
igjen Mieczyslav Saba. Andreas Sessertfinner vi som nr 5 fra høyre. Og den søte lille gutten foran, som holder trygt i hånden tilpappaen, er som alle
ser Robert Macha. En gruppe som var spentpå hva som ville møte dem i Norge.
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• 25 år siden gruppen fra Øst-Europa kom til Norge

Andreas Bessert, 50 år, Bergen

- Egentlig ville jeg ikke til Bergen
på grunn av regnværet, men jeg fikk
muligheren til jobb og det gjorde valget
lettere. Nå er jeg vant til Bergen og trives
godt. Jeg jobbet de første 13 årene som
maskinarbeider på Åstvedt Industrier.
Jeg hadde utdanning som dreier fra
Polen og på Åstvedt tok jeg fagbrev som
maskinarbeider.

Da han kom til Norge var Andreas gift
med Rosa, de fikk datteren Linda som i
dag er 18 år og som også er døv. De ble
skilt og i dag er Andreas gift med en ny,
døv kvinne fra Polen. Etter årene med
arbeid på Åstvedt Industrier har han
arbeidet i flere bedrifter, men mange av
bedriftene er blitt rammet av nedgangsti
der og oppsigelser av ansatte. Akkurat nå
går Andreas arbeidsledig.

Ingen planer om
å vende tilbake til
Polen

- Det er litt surt å se alle polakkene som
strømmer til Norge i dag og tar jobbene
fra oss nordmenn, ler han.

- Da vi kom til Norge visste vi ingenting
om landet. På ÅJ lærte vi norsk tegnspråk
og norsk, men jeg slet lenge med å snak
ke brukbart norsk. Detfor fikk jeg hjelp
aven hørende arbeidskollega i Bergen,
hun trente norsk talespråk med meg.

- Jeg ble godt mottatt i døvemiljøet i Ber
gen og fikk lett kontakt med andre døve.
Jeg besøkte ofte døveforeningen den
føtste tiden. Foreningen var en dør inn
til nye bekjentskaper. Det hendte nok
at jeg savnet gamle venner i Polen, men
etter hvert følte jeg meg mer og mer som
norsk. Jeg spiser både brunost og gam
melost, smiler Andreas. Han har ingen
planer om å vende tilbake til Polen.

- Første gang jeg besøkte Polen var i
1989. Senere har jeg besøkt landet to
ganger i året, de første årene kjørte jeg bil
- men nå er det også mulig å fly rimelig
dit. Mor og far og annen familie holder
jeg kontakt med. Jeg ser at Polen nærmer
seg norsk levestandard, men det er for
hørende. Situasjonen for døve i Polen er
mye dårlige enn her i landet.

Andreas store hobbyer er data og bilmek
king! Stolt forteller han at han kjøpte
en Ford 1983 modell. Senere kjøpte han
deler til en turbomotor i Sverige, og
monterte denne egenhendig i Forden!

Magdolna Makai Eliassen, 45 år, Drammen

Når vi skriver at Magdolna bor i Dram
men er det ikke riktig, hun bor i Tofte

noen mil utenfor Drammen. Der har
hun vært lykkelig gift i 14 år med en
hørende kar som hun traff på jobben. Så
lykken smiler også til jenta som ikke ville
bosette seg i Bergen.

- Jeg ville til Bergen, jeg visste at det var
en pen by, men så fikk jeg høre at det var
så mange singel gutter der.
- ????
- Jeg var bare 20 år og ville ikke binde
meg til noen så tidlig, derfor var det
tryggere å flytte til Drammen for der var
det bare gamle gubber, ler Magdolna.

Hun kommer fra Ungarn og var på
turistreise til døveolympiaden i Køln
i 1981. Derfra reiste hun via Italia til
Østerrike, der hun søkte asyl. Hun rømte
fordi hun opplevde veldig vanskelige for
hold i familien, og fordi Ungarn hadde
små muligheter å tilby et ungt menneske.

- Det var rart å kjøre fra Fornebu i Oslo
og til Ål. Mange svinger og mye snø og
midt på svarte vinteren. Dessuten hadde
jeg influensa mine første dager i Norge.
Det var et sjokk med poteter til middag

Det var så mange
singel gutter der

hver dag og jeg fikk litt problemer med
magen.

Likevel trivdes hun så godt på Ål folke
høgskole at hun ble ett år til, sammen
med bestevenninnen Alena som senere
flyttet til Tyskland. For de som husker
Alena, hun er gift og har to barn. Senere
flyttet Magdolna til Drammen, før hun
endte som frue på Tofte.
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• 25 år siden gruppen fra Øst-Europa kom til Norge

- Jeg minnes tiden på AI med stor glede.
Vi hadde fantastiske lærere i Vigdis,
Gunvor, Viggo og alle de andre. De gav
oss en start på livet i Norge som jeg er
evig takknemlig for.

- Jeg har hatt mange jobber, mye vaske
jobber og ulike jobber på fabrikk. Nå går
jeg på attføring, drømmen er å få jobbe
med noe innen data.

- Jeg har aldri angret på at jeg flyttet fra
Ungarn og bosatte meg i Norge. Jeg har

Robert Brzeszvi. 57 år. Oslo

Robert Brzeszvi kom fra Polen med kone
og datteren Beata Slowikovska, som
mange kjenner fra Teater Manu. Robert
er skilt og gifr på nytt, også han med en
polsk kvinne. I sitt nye ekteskap har han
en datter på 10 år. Han er også bestefar
til2.

- Vi var så hoppende glade da vi fikk vite
at vi skulle få komme ril Norge. Det var
en stor lettelse for oss. Vi hadde håpet å
komme til Sverige, der hadde vi kjente
- men fryktet at vi måtte så langt av
gårde som til Canada. Norge var perfekt,
begynner Robert.

- Vi kom til Oslo seint på kvelden i
januar og det var så mørkt at vi ikke fikk
noe inntrykk av vårt nye land. Jeg var
så spent på å se Norge i dagslys at jeg
våknet midt på natten. Etter hvert kom

besøkt mitt gamle hjemland og sett at
forholdene en blitt bedre, men vil ikke
hjem. Hjemmet mitt er i Norge nå. Jeg
har følt det som en naturlig plikt, ikke
bare å lære meg norsk tegnspråk, men
også norsk tale- og skriftspråk så godt
som mulig. Jeg leser mye aviser og bøker,
og jeg prøver å snakke så godt jeg kan.

Magdolna er svært samfunnsengasjert og
er oppgitt over at ikke Norge har råd til
å gi eldre og syke et bedre tilbud. Hun
blir også trist av å se skolebygninger som

morgenlyset til AI og jeg kunne se Al
bygden med hvit snø og vakker natur, jeg
glemmer det aldri!

Robert hadde fått en forsmak på nor
diske forhold to år tidligere. Da klarte de
å flykte til Sverige og håpet på asyl der,
men et nytt politisk regime i Sverige høs-

Norge som er hjem
landet mitt nå

ten 1980 gjorde slutt på drømmen og de
måtte sammen med mange andre forlate
landet. Han forteller den samme histo
rien som de andre i flykrninggruppen,
om hverdager i Polen preget av motløs
het, mangel på mat, klær og politisk uro.

Etter AI-oppholdet skulle familien
egentlig bo i Drammen, men fordi Beata
er døv og trengte skolegang i Oslo fikk
familien bo i hovedstaden. Der er Robert
glad for.

- I Oslo fikk jeg lett kontakt med andre
døve. Dessverre var det ikke noe bas
ketball-lag for døve, men jeg fikk være
med på volleyball-laget. Jeg kom med i
bridgegruppen nesten fra første dag. Der
har gitt meg er nettverk av venner og en
sterk tilhørighet til Norge. Jeg er norsk
i hjertet mitt og vil aldri glemme den
hjelpen vi fikk til å etablere oss på nytt
her i landet.
Så har også Norge grunn til å takke
Robert. Han har som de fleste i gruppen

forfaller, dette er ikke Norge verdig,
mener hun.

Nærmeste naboen hennes er døve Bjørg
Fjellestad, de har nesten daglig kontakt.
- Ellers er jeg av og til i Drammen Dø
veforening. Men best trives jeg hjemme
sammen med min mann, vi har et godt
liv, smiler Magdolna Makai Eliassen.

som kom for 25 år siden vært en solid
sliter i det norske arbeidslivet.

- Jeg jobbet først 6 år i Grorud Industri
er, men det ble nedbemanning i arbeids
stokken der. Jeg fant en ny industriar
beidsplass og var der i 4 år, før jeg gikk
arbeidsledig i 6 - 7 måneder. Det var
ikke noe morsomt. SYA (arbeidsetaten
for døve i Oslo) overtalte meg til å ta en
måneds vikariat på et maskinverksted.
Jeg var ikke så begeistret for ideen om
bare en måneds arbeid! Men en måned
ble til to måneder, og senere 6 måneder
- og så fikk jeg fast ansettelse. Nå har jeg
arbeidet der i Il år og håper at jeg kan
bli der til pensjonsalderen.

Vi lurer på om det ikke blir ensomt å
være alene døv i en bedrift med 30 an
satte der ingen kan tegnspråk?

- Ensomt? Men det er jo arbeidet mitt,
jeg må arbeide! Arbeid er det viktigste i
livet, det at jeg kan tjene egne penger og
forsørge familien. Sjefen min kan noen
tegn og arbeidskameratene mine er greie.
Vi tøyser og små erter hverandre slik
miljøet skal være på en arbeidsplass.

- Jeg har 2 søstere i Polen og er på besøk
hvert annet år, men det er Norge som
er hjemlandet mitt nå. Jeg flytter aldri
tilbake til Polen. Vi har det godt i Oslo.
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• 25 år siden gruppen fra Øst-Europa kom til Norge

Hvordan gikk det med Gabor?

Gabor Baksa var heldig. Han ble på
sykehuset i 3 uker, men kom fra skyte
dramaet bare med et arr i pannen. 80
kulehull ble det funnet på lastebilen. Det
var er under at han overlevde. Saken ble
viet sror oppmerksomher i østerriske me
dier, og da han kom ut av sykehuser sro
både TV-kanaler og aviser klare og ville
ha intervjuer. Heldigvis var det ordnet
med rolk!

De ro kamerarene som han rømre
sammen med var ikke like heldige. Ertet
at lastebilen kjørte urfor løp de for livet
for å komme unna, men de løp feil vei!
De løp tilbake ril Ungarn. Den ene fikk
5 års fengsel, den andre 18 måneder.
Begge bor fortsatt i Ungarn og Gabor
har hart sporadisk kontakr med dem.

- Der var en luksus å komme til AI
folkehøgskole. Eget rom, mat og svøm-

Vi er nordmenn nå

mebasseng - vakker natur og så mange
hyggelige mennesker. Jeg fikk fort nye
venner og norsk regnspråk lærte jeg på
kort tid. Der var aldri noen problemer.

- Erter 2 år i Drammen flyrtet jeg ril
Oslo. Jeg fikk norsk samboer og har en
darter som i dag er 19 år. Hun jobber
som aupair i Irland, forteller der srolte
pappaen.

Der ble brudd i samboerforholder, men
Gabor har en god venninne i dag og
smiler fra øret til ører når vi spør om
hvordan han har det.

- Jeg har fagbrev som bilmekaniker, men
det er vanskelig å få jobb på verksteder.
Derfor har jeg hart mange småjobber i
ulike bedrifter, lengst ansettelse hadde
jeg i Posten med 6 år.

- På fritiden har bowling tatt mye av
tiden. Jeg har vært med i konkurranser
både i inn- og utland og har funnet
mange venner på den måten. Dessuten
er bridgeklubben i Oslo Døveforening et
flott sted, der rok de imot meg med åpne
armer.

- Jeg har aldri angret på at jeg flykter fra
Ungarn. Min mor og søster fikk lov til
å reise til Norge noen år etter meg, så
familien ble samlet og vi har det godt.
Ungarn har fått det mye bedre de siste
25 årene, heldigvis - der er blitt mer
demokrati, men å flytte rilbake: Ikke tale
om! Vi er nordmenn nå.

For 25 år siden:
Tidligere lærer på Al,
Per Harald Buseth hjelper
ungene med noe.
Og ungene det er fra venstre

Beaia Slowikovska,
Agatha Wisny og
Robert Macha.
Bak fra venstre:
LærerJon Martin Brauti,
Andreas og Rosa Bessert og
to ansatte tolker som vi
dessverre ikke har navnene på.
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Ønsker du å sende noe til disse sidene:
helge.herland@doveforbundet.no

for døve og
hørselhemmede

Frelsesarmeen
Over 60 gruppene/

Døve- og blindearbeiciet,

Borggt. 2 PB 2917 Tøyen

0608 Oslo

-Felles transport fra Oslo

Teksttlf: 23037444

Tlf: 23 03 74 48

Mob./SMS: 95704290

Sanderstølen Hotell
(mellom Gol og Fagernes)

Påmeldingsfrist
snarest

Pris kr. 800,- pr. person
(tillegg for enkeltrom kr. 300,-)

Opplysninger og påmelding:

-Reisestønad (billigste reisemåte)

lørdag 4. - torsdag 9. august

2007

Sommerstevne

50 år
BERGE-JOHAN GRØDELA D,
Sandnes, blir 50 år 20. mars.

Gratulerer
Kjære mor, mamma, mormor, farmor,
oldemor Bergljot. Vi sender deg en veldig
forsinket bursdagshilsen. Du fylte 91 år,
13. desember. Vi takker for en hygge-
lig familiesammenkomst den dagen og
ønsker deg fonsatt god helse og godt
humør!
En kjempegladklem fra oldebarn: Klara
Marie, Leah, Noah, Amalie, Adrian,
Tuva og Rebecca. Barnebarn med ekte
felle: Roy og Tonje, Jon og Ingrid, Hilde
og Marius, Annejo og Simen, Pia og
Kenneth. Barn med svigerbarn: Erik og
Åshild, Evy og Trygve.

Petrine Ørn Norli
Gratulerer så mye med 4 årsdagen den
8.mars Vi er kjempeglad i deg. Klemmer
fra lillebror Markus, mamma Cathrine
og pappa Roar.

PERSONALIA

mars.

90 år
RANDI PEDERSEN, Oslo, blir 90 år
11. mars.

85 år
KLARA SANDVIK, Trondheim, blir 85
år 12. mars.

95 år
MARGOT KAASA HAMMER, Tøns
berg, blir 95 år 23. mars.

Død
ASLAUG FOSS, Østfold, døde 24.
januar. Hun var født l. desember 1917.

PEDER ANDREAS PEDERSEN,
Trondheim, døde 11. februar. Han var
født 30. november 1933.

mars.

ANDREAS KALLEVIK, Haugesund,
døde 29. januar. Han var født 15. juli
1931.

KJELL OKSVOLD, Trondheim, blir 75
år 28. mars.

GURI DANIELSEN, Halden, blir 70 år
9. mars.

60 år
ROLF SMENES, Oslo, blir 60 år 16.

70 år
BJØRG SNEMYR, Kristiansand, blir 70
år 19. mars.

75 år
ASTRID FREMSTAD, Oslo, blir 75 år
14. mars.

80 år
ANDERS GULSVIK, Flå, blir 80 år 16.

MARGARETH OPSAHL, Trondheim,
blir 60 år 23. mars.
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Artikkel 2:

nspråk skal likestilles
med talespråk



Konvensjonen enstem.m.ig vedtatt i FN
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

I lokalene til Teater Manu var Liisa Kauppinen, som alltid, en inspirerende foreleser. Det var
spennende å følge hennes orientering om møtene i FN om hvordan en påvirker arbeidet med en
slik konvensjon. Konvesjon er det samme som en kontrakt eller avtale.

Nasjonale tegnspråk
- Det var vanskelig å få aksept fra lan
dene for å se på tegnspråk som et språk.
Mange mente at døve kunne ha ett felles
internasjonalt tegnspråk, på samme måte
som blinde har en punktskrift felles
(Brailles), sa Liisa.
- Kina fremholdt at de hadde 10 fOl"skjel
lige talespråk i landet, og da hadde de
vanskelig for å akseptere at de også måtte
godkjenne 10 nasjonale tegnspråk - men
errer samtaler med oss i WFD aksepterte
de også dette.
- Andre land som Uganda, Sør-Afrika
og Costa Rica har allerede akseptert
tegnspråk i sine lover. Det at tegnspråk
ikke kan skrives betyr ingenting. Det er
ca 6.000 språk i verden og bare et fåtall
av språkene har skriftspråk, minnet Liisa
om.

WFDs tidligere president innrømmet
at hun var betenkt da bare 8 land på et
tidlig møte var positive til å akseptere
tegnspråk som språk. Dette førte til
hardt arbeid og mye lobbyvirksomhet av
WFDs representanter før neste møte, da
sa plutselig alle landene ja til å akseptere
tegnspråk!

Liisa Kauppinen understreket at hvis
ikke tegnspråk anerkjennes som et språk
vil det ikke være mulig å oppnå fulle
menneskelige rettigheter for døve. Hun
fortalte at FN-konvensjonen bygger
på F s grunnleggende internasjonale
menneskerettigheter, men at det nå blir
understreket at funksjonshemmede skal
nyte godt av rettigheter som funksjons
friske tar som en selvfølge. Den nye
konvensjonen skal bidra til at funksjons
hemmede skal være garantert likestilling
i tilgang til fysiske, sosiale, økonomiske
og kulturelle tilbud. På samme måte skal
de ha samme rett til helse, undervisning,

informasjon og kommunikasjon som
andre.
- I arbeidet med konvensjonen var det
stor uenighet blant organisasjonene for
funksjonshemmede. De fleste organisa
sjoner for funksjonshemmede arbeider
for å integrere barna i hjemmeskolene,
mens organisasjonene for blinde, døve
og døvblinde ønsker egne skoler, hevdet
Liisa.
- Det var også viktig for WFD å få med i
konvensjonen retten til profesjonell tolk.
Tenk at India med over l milliard men
nesker bare har 2 tegnspråktolker!
- Konvensjonen ble enstemmig vedtatt i
FN i desember. Det var en stor stund for
oss som var til stede, beretter Liiisa.
- Nå har hvert land tarr med seg kon
vensjonen hjem for ratifisering, eller
godkjenning som er et mer vanlig ord.
Det blir spennende å se hvor mange land
som underskriver avtalen. Minst 20 land
må godkjenne avtalen for at den skal bli
gyldig som FNs offisielle arbeidsprogram
for funksjonshemmedes rettigheter, slut
ter Liisa Kauppinen som understreker:
- Nå må hvert land arbeide med sine
myndigheter slik at konvensjonen blir
underskrevet og fulgt opp. Og døve må
informere myndighetene om tegnspråk
og døves situasjon.

Hva gjør Norge
Mange var spent på å høre hva stats
sekretær Laila Gustavsen i Arbeids- og
inkluderingsdepartementet ville fortelle
om den norske oppfølgingen av FN
konvensjonen. Skuffelsen var derfor
stor da hun meldte forfall og overlot
til departementers seniorkonsulent
Christian Boe Kielland og holde hennes
innlegg. Han var medlem av den norske
gruppen som deltok i FN arbeidet med
konvensjonen. Kielland sa mye generelt
om situasjonen for funksjonshemmede

i Norge, og nevnte også de rettighetene
døve i Norge har til bruk av tolk og til
tegnspråk i undervisningen. Stoff som
var godt kjent for alle på seminarer. Han
nevnte såvidt ønske om mer teksting på
norske tv-kanaler, men fremholdt sam
tidig at departementet ikke hadde gått
dypere inn på dette. Han mente at det
ville ta lang tid å tilrettelegge det norske
samfunn slik at det var fullt tilrettelagt
for funksjonshemmede og minnet om
at økonomien setter rammer for hvor
langt en kan nå med arbeidet. På direkte
spørsmål fra salen om arbeidet med en
norsk tegnspråklov svarte han raskt at
FN-konvensjonen ikke gir noe p~bud om
at landene skal ha egen tegnspråklov.

Artikkel 3:

Ansvar for at funk
sjonshemmede barn

gis en positiv identitet.
Respekt for menneske

lige ulikheter og det
menneskelige mang

fold
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Artikkel 9:

Døve skal sikres til
gang til profesjonelle

tegnspråktolker

Etter Liisa Kauppinens glitrende foredrag
var det noe traurig over departementets
forelesning. Yi skylder ikke på senior
konsulenten som gjorde så godt han
kunne med manusskriptet til statssekre
tæren. Men det må være mulig for norske
myndigheter i dag å se på døve som en
språkgruppe og ikke bare fokusere på
døve som pasienter uten hørsel! Det er 16
år siden 3 stortingsrepresentanter fra AP,
H og KR i en stortingsdebatt oppfordret
daværende undervisningsminister Gud
mund Hernes om å utrede mulighetene
for en tegnspråklov, noe han lovde der
og da. Dette arbeidet ble utført for 3 år
siden av Statens Arkiv og Bibliotektje
neste og konkluderer med en anbefaling
av tegnspråk som offisielt språk i Norge.
I tillegg har Stortingets kulturkomite
bedt Kultur- og kirkedepartementet om
fortgang i saken. Da er det ikke til å
undres over at deltakerne på seminaret
ristet på hodet over hvor lite oppdatert
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

var i tegnspråkets stilling i Norge. Vi
fikk et kort intervju med Kielland etter
forelesningen.

- Hvilke offentlige insranser i Norge ar
beider med å følge opp FN-konvensjonen
om funksjonshemmedes rettigheter?
- Først må Stortinget ratifisere konven
sjonen det vil si vedta at Norge skal slutte
seg til den. Alle berørte departementer
vil gjennomgå konvensjonen og vurdere
om det er noe i norsk lovgivning som må
endres for at vi skal kunne ratifisere, eller
om det skulle være noen av bestemmelse
ne vi bør reservere oss mot. Regjeringen
vil så legge fram et forslag for Stortinget.
Deretter vil hvert departementet være an
svarlig for gjennomføringen av bestem
melsene på sine områder. Arbeids- og
inkluderingsdepartementet har koordine
rings- og pådriveransvar.

- Er det noen ansatte i departementet
som har kunnskaper om døves situasjon
og om tegnspråk?
- Noen av oss har en del kunnskaper om
dette. Men vi er avhengige av kontakt
med døvemiljøet. Under arbeidet med
konvensjonen hadde vi god nytte av inn
spill som ble formidlet gjennom Hilde
Haualand, som er medlem av Statens råd
for funksjonshemmede.

- Vi var skuffet over din forelesning på
seminaret, du snakket for det meste
generelt om funksjonshemmede - i be
tydningen bevegelseshemmede og veldig
lite om døves situasjon.
- Departementet ønsket å gi en oversikt
over helheten i arbeidet med å gjen
nomføre konvensjonen og innholdet i
Syse-utvalgets forslag til diskriminerings
og tilgjenglighetslov. Jeg sa at spørsmålet
om tilgjengelighet til informasjon er lite
utredet av utvalget og at det ennå ikke
er avgjort hvordan dette skal behandles i
departementets forslag. Skal for eksempel
alle TY-stasjoner pålegges å gjøre sine

Christian Boe
Kielland blir
intervjuet av
Døves Media.

Artikkel 21:

Alle mennesker skal ha
rett til informasjon

og ytringsfrihet.
Tegnspråk skal god
kjennes og det skal

tilrettelegges for bruk
av tegnspråk

programmer tilgjengelige for døve, ved
hjelp av teksting eller simultanoverset
telse. Jeg omtalte dessuten Syse-utvalgets
vurdering av at viktig informasjon må
gis også til døve for at for eksempel en
Tbane skal kunne sies å være universelt
utformet. Og jeg nevnte at Norge bidro
aktivt til å få tegnspråk anerkjent som
språk i konvensjonen. Av mange blir det
jo oppfattet kun som en formidlingsform
på linje med punktskrift. Så jeg synes
nok du gir en litt skjev fremstilling av
mitt innlegg. Men jeg skjønner godt at
dere er skuffet over at det foreløpig ikke
er mulig å gi klarere beskjed om hvilken
betydning den nye loven vil få for døves
situasjon.

- Det var påfallende at du ikke sa noe om
døves krav om en norsk tegnspråklov,
annet enn at du var rask til å svare på et
spørsmål om dette, og da sa du at FN
konvensjonen ikke stiller som noe krav at

orge skal vedta en tegnspråklov.
- Som jeg sa, behandles dette spørsmålet
av Kultur- og kirkedepartementet og jeg
hadde ikke grunnlag for å gå nærmere
inn på det.

- Hvorfor kom ikke statssekretæren selv?
- Hun hadde virkelig ønsket å komme,
men ble dessverre i siste liten forhindret,
slutter Christian Boe Kielland.
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Artikkel 24:
Under:visningen av blinde,

døve øgdøvblinde skal
foralllcres i det språk som
er best for den enkelte og
i miljøer som skaper op
timale forhold for videre
utdanning og sosial vekst.

(...)
Det skal tilrettelegges for

undervisning på tegnspråk
og en skal arbeide for

å heve døvesamfunnets
språklige identitet.

(...)
Lærernes kunnskaper i

tegnspråk skal vektlegges
og en skal kunne lempe

på de formelle lærer
utdanningskravene.

En skal tilrettelegge mu
lighetene for lærere som

selv er funksjonshemmet.

Britt Hildengftreleser ogfår hjelp av internasjonal-, norsk- og svensk tolk. Helt til venstre Paal R.
Peterson og Hanne Kvitvær.

Så spør noen: Hvorfor er det så viktig at
tegnspråk får status som offisielt språk?
Vi svarer ved å låne noen ord fra Liisa
Kauppinen:
Det FN-konvensjonen sier om nasjonale
tegnspråk vil forandre døves syn på seg
selv, fordi språk er en viktig del av vår
identitet og selvfølelse. Om språkets
status heves, bedres også selvfølelsen,
kunnskapstilegnelsen og den sosiale
helsen. Avære trygg på sitt eget språk
er grunnlaget for utdanning, kultur og
aktiv samfunnsdeltakelse.

Britt Hildeng mente at Nordisk Råd er
positive til å innlemme tegnspråk i kon
vensjonen, men at de sliter med fagmiljø
ene, altså det enkelte lands språkråd strit
ter mor. NDF har i mars avtalt et møte
med direktør Sylfest Lomheim i Norsk
Språkråd for å få dere syn på tegnspråk
som offisielt språk.

Stortingspolitiker Britt Hildeng.

I nordisk språkkonvensjon står det at en
nordisk statsborger skal ved behov kunne
bruke sitt morsmål i kontakt med myn
dighetene i et annet nordisk land. De
nordiske land er blitt enige om å gjøre
sitt beste for å tilby nordiske statsborgere
språktjenester når det er behov for det.
Det pågår arbeid med sikte på at konven
sjonen også skal omfatte samisk, færøysk
og grønlandsk.

Nordisk Språkkonvensjon
Stortingspolitiker Britt Hildeng avsluttet
seminaret med et foredrag om Nordisk
Språkkonvensjon og det arbeidet som
var gjort for å innlemme de nordiske
tegnspråkene i konvensjonen.
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www.deafnet.no
- Deafnet.no, som ble åpnet 15. januar,
har værr en stor suksess, sier general
sekretær Paal Richard Peterson. Alle
tilbakemeldinger så langt har vært
positive.
- De første 3 ukene var det 5.858
besøkende på sidene. De som er inne
og leser sidene viser størst imeresse for
forsiden, nyheter og informasjonen som
er lagt ut om NDF.

Sidene leses ikke bare av nordmenn, det
har vært folk inne fra alle de nordiske
landene og fra Sveits, Polen, Frankrike,
Spania, England, Slovakia, Slovenia,
Nederland, Belgia, Italia, Tsjekkia,
Tyrkia, Tanzania, Lithauen og India,.
USA, Canada, Mexico, Australia,

Tanzania - og selvsagr våre venner på
Madagaskar!

- Vi jobber fremdeles med å få alt på
plass, blant annet en bedre ordning
med ,<link" videre til andrenetrsider
nasjonalt og inrernasjonalt for døve.
Vi har heller ikke vært Hinke nok til
å legge inn meldinger på tegnspråk,
det skal vi bli bedre på, erkjenner Paal
Richard.

Noen som hat gitr gode tilbakemel
dinger et annonsørene, som nå nyrer
godt av annonser både på Deafnet og
i Døves Tidsskrift. Hva synes du om
sidene? Gå inn på www.deafner.no og
se selv.

Verveaksjonen 2007
I desemberutgaven av Døves Tidsskrift
presenrerte NDF sin vervekampanje for
flere medlemmer i 2007. Det er mange
fine vervepremier å velge blant for de som
klarte å verve nye medlemmer. Verveak
sjonen er også gjort tilgjengelig på våre
nye hjemmesider. Nå begynner forbun
det allerede å merke effekten av disse
tiltakene - stadig flere nye medlemmer
finner veien til døveforbundet, forteller
forrerningsutvikler Svein Erik Johansen.
Mange ververe har allerede sikret seg
fine vervepremier, som kan oppgraderes i
takt med ny verveinnsats. Dessverre har
ikke alle NDF medlemmer tilgang til
inrernett, slik at det kan bli litt mer
komplisert å verve. Derfor vil vi trykke
en liten vervebrosjyre, som blir tilgjenge
lig både via lokallagene og fra NDF-se
kretariatet. Støtt opp om NDF og gjør
en innsats for vervearbeidet oppfordrer
Johansen. Døveforbundet trenger flere
medlemmer - desto flere vi er desto
sterkere står vi ovenfor myndighetene,
understreker han.

Døves Media
med programutvalg
Etter programutvalget på Døves Media
i mange år ikke har vært i funksjon har
styret for bedriften vedtatr at utvalget
skal revitaliseres med dette mandatet:
l: Programutvalget skal representere bru
kergruppa. Det skal være talerør for bru
kerne, og skal innhenre og melde videre
synspunkt, både positive og negative.
Det skal legges vekt på å finne bakgrunn
for synspunktene.
2: Programutvalget har en etterprøvende
funksjon som består i å evaluere pro
grammene som blir produsert av Døves
Media, og gi tilbakemelding til redaksjon
og styre.
3: Programutvalget kan også komme
med forslag til nye programtyper og
terna, som tiltak som det vurderes å være
behov for.
Styret i NDF oppnevner medlemmer
til utvalget, som har en funksjonstid
på 2 år. Døves Tidsskrift vil komme
tilbake med navn og konraktadresser til
utvalgets medlemmer slik at seere av de
tegnspråklige programmene enkelt kan
kanalisere sine synspunkter videre.
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NDF-familien

NDF har regelmessige møter med
bedriftene sine, det er Ål folkehøgskole
og kurssenter for døve, Døves Media og
Tearer Manu. På møtet diskuterer en
egne og felles planer og utfordringer. På
bildet ser vi fra venstre Per Ove Nybrå
ten, rektor - og Svein Arne Peterson, sty
releder for Ål folkehøgskole og kurssenter
for døve - Mira Zuckermann, teatersjef
- Ivar Arne Sletto, daglig leder Døves
Media, Hanne B. Kvitvær, forbundsle
der - Gunnar Hansen, styreleder Døves
Media - Paal Richard Peterson, general
sekretær.

Fra samtalene på møtet kan vi i kortform
gjengi at Teater Manu har utarbeidet
nytt arbeidsprogram og strategiplan.
Teaterlokalene på Grunerløkka har fått
nytt amfi. Det er oppnevnt nytt styre

for teateret. Sonja Myhre Holten, Britt
Sæther og Toralf Ringsø representerer
NDF i styret, med Hilde Haualand som
vararepresentant. De 2 representantene
som oppnevnes av Kulturdepartementet
er foreløpig ikke klare.

Ål folkehøgskole er bekymret over utvik
lingen på døveskolene, at mange elever
som ikke går der, burde gått der. Det er
usikkerhet rundt hvordan nedgangen i
antall døveskolelever på sikt vil slå ut for
søknaden til folkehøgskolen. Dette er
ikke en særnorsk problemstilling, derfor
arrangeres det 30. august til 2. september
et nordisk seminar i Leksand, Sverige
med tema: Hvordan opprette søkermas
sen. Nybråten fortalte ellers på møte at
skolen har planer om et singeltreff til
høsten, dette kommer Døves Tidsskrift

tilbake til. Ellers vil skolen arrangere et
seminar for døve ledere i løpet av våren.

Døves Media fortsetter samarbeidet med
NRK. Det har vært litt uvisst hvordan
sendeplanen blir fremover fordi NRK
åpner Rere nye kanaler til høsten, men
så langt ser det ut for at de tegnspråk
lige programmene fortsetter på NRK1.
Døves Media vil fortsette arbeidet med å
oversette flere barne- og ungdomsbøker
fra norsk til norsk tegnspråk.
Bedriften har nå kontorer både på Ål og
i Oslo. I Oslo leier de lokaler hos Teater
Manu.

På fellesmøte ble det brukt tid på å
diskutere hvordan NDF og enhetene i
fellesskap kan arbeide for å gjennomføre
forbundets handlingsplan.

Nytt seminar og demonstrasjon?
Onsdag 21. mars arrangeres de et seminar om Døves Rettssikkerhet, i lokalene til
Teater Manu. En av innlederne på seminaret er Tore Sandberg.
8. september kan det bli demonstrasjon i Oslo sentrum for norsk tegnspråk som
offisielt språk, men saken skal endelig klareres på landsmøtet i Molde i juni.

Årets bedrift for døve
NDF har arbeidslivet som et av sine
satsningsområder. Styret i NDF
har i den anledning vedtatt at det
skal utdeles en egen ærespris: «Årets
bedrift for døve». Dette for å stimulere
næringslivet til å legge forholdene til
rette for døve på arbeidsplassene. Den
bedriften som vinner vil få overrakt en
utmerkelse under Døves Dag marke
ringen i september.
Alle er velkommen til å sende forslag
på bedrifter som har gjort det lille ek
stra for at arbeidsplassen også skal bli
god for døve arbeidstakere. Fortell hva
bedriften har gjort og send forslaget
til: Norges Døveforbund, Grensen 9,
0159 Oslo - epost: post@doveforbun-
det.no .
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•
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

FOTBALL
I:"'-_-I-'-~K~>"""'~ OG TEKSTIL

DATA

TEGNSPM

STUDENTFORBEREDENDE FAG

VALGFAG: FOTO, VIDEO, FYSISK AKTIVITET, FILOSOFI OG HOBBYAKTIVITETER

FELLESFAG: KULTUR OG HISTORI.E, PROSJEKTARBEID, FRILUFTSLIV, TEAMBYGGING ----I

SKOLETUR TIL CUBA

Med forbehold om endringer. Planene blir klare i mars måned.
Følg med på annonser i Døves Tidsskrift og på Deafnett.

FOR MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA KONTAKT:

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE

3570 Al
e-post: aaLfolkehogskole@aLfhs.no ,
inspektør Niels Kristensen;
niels.kristensen@aLfhs.no, sms: +47 91655582
Se www.aLfhs.no



Nordisk seminar for døve Ledere
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
Søndag 13. mai, kL 15.30 til onsdag 16. mai, kL 13.00.

Vi arrangerer seminar rettet mot døve ledere i Norden.
Døve og hørende forelesere fra Norden og Norge, med erfaring og kunnskap i
management og administrasjon.

Målet er å utveksle og utvikle den kunnskap og de erfaringer som døve Ledere har idag,
og gi deltakerne økt kunnskap om utfordringer og problemstiLLinger de møter på arbeids
plasser, i foreninger og organisasjoner der døve og hørende arbeider sammen.

EMNER:

LEDELSE.

LEDERROLLEN

A LEDE EN DØV-HØRENDE ARBEIDSPLASS ELLER ORGANISASJON.

UTFORDRINGER FOR DØVE LEDERE I DØVESAMFUNNET.

MANAGEMENT.

LOBBYVIRKSOMHET OG NETIVERKSBYGGING.

PRIS:
Kr 4000,- inkl kost og losji

PÅMELDING:
Innen 15. april 2007 til
Niels Kristensen:
niels.kristensen@aL.fhs.no

Det vil komme mer detaljert program og opplysinger på
www.deafnet.noiløpet av mars.

ÅL FOLKEH0YSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE



Teater Manu
med nytt amfi
Teatersalen til Teater Mann har fått nesten 100 nye, flotte stoler. Det var en ekstra
ordinær bevilgning fra Kulturdepartementet i fjor som muliggjorde dette. Stolene
ble innviet under NDFs seminar om menneskerettigheter i januar. Vi kan bekrefte
at de er behagelig å sitte på, og ikke minst en har god oversikt til scenen selv om en
sitter bak i salen. På bildet ser vi Ipek D. Mehlum som ønsker seg fullsatt sal når
teateret eller andre inviterer til forestilling.

NRKs tegnspråkkanal på nettet
- Det er mulig å se de tegnspråktolkete
sendingene på NRKI på datamaskin
hvis en har rilkobling til bredbånd. NRK
tolker nå Barne-tv, Dagsrevyen, Dagsre
vyen 21, RedaksjonEN og Sportsrevyen.
Dessuten gis det eksrratolking av enkelte
programmer, som for eksempel studio
programmene fra VM på ski, forteller
Siri Antonsen. Hun er prosjektleder for
tolking og direkteteksting i NRK

De tolkete programmene kan hentes
frem fra www.nrk.no Det betyr at hvis
du blir forhindret i å se et program som
du har ønske om, kan du gå inn på da
tamaskinen og hente programmet frem.
Selvsagt får du frem stort bilde på hele
dataskjermen. Vi skynder oss å fortelle
Siri at døve gjerne vil ha tolket ungdoms
programmene kl 18.30 på lørdager og
søndager.

Siri Antonsen.

- NRK er klar over problemet. Det står
på penger. Vi har 2 tolker som tolker
barne-tv fra kl. 18 til 18.30. Så fonsetter
de å tolke Lørdags- eller Søndagsrevyen
fra kl. 19 til 19.45. Da klarer de ikke også
å tolke den halvtimen i mellom barne-tv
og revyene. Tolkene trenger pause og tid
til å forberede seg for sendingen kl. 19.
Skal vi klare å tolke også ungdomspro
grammene må vi være 3 tolker i studio,
forklarer Siri.
Norges Døveforbund har gitt klar
melding om at ungdomsprogrammene
ønskes tolket og at dette må ha første
priorirer hos NRK.

Siri Antonsen er den eneste tolken som
er heltidsansatt i NRK. Hun rår over en
srab på ca 10 frilanstolker. Vi lurer på
om det blir noen endringer i tegnspråk
kanalen fra høsten, når NRK får flere
nye kanaler.
- Nei, vi har ikke fåtr slike signaler. Vi
har fått inntrykk av at der fortsatt skal
være barneprogram på NRKI kl 18 og
at de andre tolkete sendingene fortset
rer som før. Internasjonair er NRK er
foregangskanal med tegnspråktolking og
direkteteksring av programmer for døve
og tunghørte.

- Hvorfor faller tekstingen ofte bort når
vertene i Dagsrevyen har besøk i studio,
vi ser ofte spørsmålene, men svaret blir i
beste fall bare rekstet i srikkordsform.

- I Dagsrevyen arbeider det ikke direkte
teksrere. Der jobber det tekstere som er
vant til å tekste programmene ferdig på
forhånd, de har heller ikke det samme
utsryret som direktereksrerne har. Derfor
skjer der du sier, men NRK jobber med
saken. For å være direkretekstere må du
ha spesielle egenskaper,· både til å skrive
raskr, men også ril å oppfatte essensen
i der som sies - for reksten må ofte
komprimeres. Denne kompetansen har
foreløpig ikke teksterne i Dagsrevyen.

- Hva med vidundermaskinen, talegjen
kjenningsmaskinen, som skal kunne
oversette tale ril tekst.
- Jeg var forberedt på ar du ville spørre
om det så jeg har innhentet informasjon.
Arbeidet med dette skjer utenfor NRK.
Vi vet ikke når en slikt system vil være
ferdig, men uansett vil det også ril dette
sysremet bli bruk fot egne ansatte som
leser inn det de enkelte sier i komprimert
form. Det er ikke mulig for den skrift
lige teksren å holde følge med rempoet i
talespråker, vi får rett og slett ikke tid til
å lese air som sies.
Ja, vi renkte det. I debatter og for folk
som snakker fort er tegnspråktolkene helt
suverene. De kan få frem alt som sies i
debatten og en får med nyanser om det
som sies er ment ironisk, humoristisk
eller i sinne. Slikt er ikke lett å formidle
skriftlig. Derfor gjelder fonsatt ordraket:
Skriftspråk er sølv, regnspråk er gull!
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Nytt psykisk helsetilbud
Døve og tunghørte barn og unge med
psykiske vansker fikk fra 1. februar et
nytt tilbud ved Gaustad. Det offisielle
navnet på stedet er: Enhet for barn og
unge, ved Nasjonalt senter for hørsel og
psykisk helse.

Ved starten arbeider det to psykologer og
en vernepleier/familieterapeut ved Enhet
for barn og unge. Avdelingen skal yte
tjenester til tunghørte, døve og døvblinde
barn og unge fra 0-18 år, som har bety
delige psykiske vansker. Hørselsproble-

,I
!

I

matikk alene kvalifiserer ikke til å motta
tjenester fra senterets enhet.

Tjenestene som tilbys vil i størst mulig
grad gis ved hjelp av den kommuni
kasjonsform som klienten/brukeren
foretrekker. Det være seg tegnspråk,
talespråk, tegn til tale, eventuelt bruk av
tolk og andre alternative kommunika
sjonsformer.

Enhet for barn og unge kan tilby føl
gende tjenester:

Poliklinisk tilbud
Etter behovsvurdering kan avdelingen
tilby individuelle samtaler med barn og
unge, familiesamtaler, forskjellige former
for terapi samt bistand ved nettverks
møter med for eksempel skole og andre
samarbeidspartnere.

Utadrettede tjenester
Utadrettede tjenester som innebærer et
tilbud knyttet til brukerens eget miljø.
Det innebærer reisevirksomhet og møter
med klienten og dens familie, og/eller
deler av hjelpenettverket, evt. relasjons
nettverket.

Kontakt:
Tlf.nr. 22 92 35 20
Mob.tlf. 9098 28 35

Epostadr. : Kristin. BogstadKjaergard@
akersykehus.no Annicken.Martinez
Aasen@akersykehus.no Sigrid.Kjuus@
akersykehus.no

Postadresse: Aker Universitetssykehus
HF, Klinikk for psykisk helse, Nasjonalt
senter for hørsel og psykisk helse, Enhet
for barn og unge, Sognsvannsveien 21,
0320 Oslo.

Besøksadresse: Bygg 3, 2.etg,
Sognsvannsvn. 21, 0320 Oslo

Kristin Bogstad Kjærgård, Annicken Martinez Aasen og Sigrid Kjuus. Foto: Hilde Tørhaug.
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En spennende

historiet
•
lme

- Hva var det verste du opplevde på skolen, spør de tre jentene.
- Det var at jeg ble slått til blods av bestyreren på døveskolen, svarer Johannes Samuelsen,
77 år og tidligere elev ved Trondheim Døveskole.

Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Innsamling av historie
De tre jentene er elever ved ungdoms
trinnet på Hunstad skole i Bergen. Både
Sigrid Myklestad og Sissel H. Kleppe
kommer fra Tysnes, begge er 14 år og
begge spiller håndball! Stine Mette
Breivik er 15 år, ekte bergensjente og
fotballspiller. De tre jentene er sammen
med de andre elevene på besøk ved
seniorgruppens treff i Bergen Døvesenter.
Målet er å samle inn så mye historie som
mulig fra de eldre. Historiene skal brukes
i et samarbeid de har med en døveskole
i England, Royal School for the Deaf i
Derby.

- Ble du slått? Jentene er tydelig sjokkert.
- Ja, jeg ble rett og slett torturert.
Bestyreren ble sint fordi jeg ikke ville
innrømme noe jeg ikke hadde gjort, og
ekstra sint fordi jeg ikke begynte å grine
av mishandlingen.

Johannes forteller om en tid fjernt fra
dagens døveskole og elevene sluker det
han forteller.

- Hva var det beste du opplevde i skble
årene?
- Det var høsten fredsåret 1945. Da var
det mesterskap i friidrett for alle skolene

i Trondheim. Jeg ble plukket ut som en
av representantene fra døveskolen. Jeg
var 15 år og vant lengdekonkurransen,
jeg nesten fløy i det første hoppet mitt.
Ingen klarte å slå meg, selv ikke de som
var et år eldre enn meg. Gjett om jeg var
stolt. Da jeg kom tilbake på skolen var
det tre av jentene som ville gifte seg med
meg, ler Johannes.
De tre S'ene, Sigrid, Sissel og Stine fniser
forsiktig.

Samuelsen den eldre forteller at han var
elev ved Trondheim døveskole fra 1939
og at han ble konfirmert i 1947.
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Da jeg kom hjem til mine
foreldre etter krigen kjente
jeg verken mor, far eller
resten av familien igjen.

- Vi skal feire 60 års konfirmasjonsjubile
um i Tromsø til sommeren, forteller han.
- Hva spiste dere under krigen, vil jen
tene vite.
- Fisk og grøt! Mange på skolen kom fra
Nord-Norge og vi fikk tilsendt fisk både
fra Honningsvåg og Lofoten. Jeg husker
vi fikk en hel kasse med torsketunger,
ikke alle var så begeistret for å spise det!
- Dere bodde på skolen under krigen?
- Nei, vi ble evakuert fra skolebygnin-
gen ...
- Hæ, e-v-a-k.... hva for noe?
- Ja vi måtte flytte fra skolebygningen
og ut på landet,
fordi tyskerne
ville bruke skole
bygningene selv.
Vi måtte rømme,
eller evakuere
som det heter.
- Reiste dere ofte
hjem til familien?
- Vanligvis til jul og i sommerferien,
men i krigsårene fikk ikke vi som bodde
i Nord-Norge lov til å reise hjem. Derfor
måtte jeg og 15 jenter tilbringe sommer
feriene på skolen.
- Bare du og 15 jenter, spør jentene - og
er litt mindre forsiktig med fnising nå.

Johannes forteller om hvor snille de 15
jentene var med han. Om badeturer i
elven Gaula, men der jentene stakk seg

bak et skur for å skifte på seg badedrak
ter. Og nå ler jentene godt!
- Da jeg kom hjem til mine foreldre etter
krigen kjente jeg verken mor, far eller
resten av familien igjen. Min mor var
blitt en fremmed for meg. Hele familien
snakket samisk med hverandre, men til
meg prøvde de å snakke tydelig norsk.
Ingen kunne tegnspråk den gang.

Jentene lar seg sjokkere igjen. Tenk han
kjente ikke igjen sin egen familie!

- Hvordan bodde dere på skolen?
- Vi var om-
trent 20 gutter
på en stor
sovesal, det var
et flott miljø!
De 3 S'ene
måper!
- Klarte dere å

sove med så mange på et rom?
- Ja, læreren sa frem aftenbønnen, bla
bla-bla-bla, han brukte ikke tegnspråk.
Så sovnet vi. Det var en plikt, vi var vant
til at sånn skulle det være. Det var disi
plin på skolen den gang, og vi var sliten
etter en lange dager med mye utelek.

Jentene forteller at de som bor på internat
i dag har egne rom, det heter ikke lenger
internat, men bofellesskap med 4- 5
elever i hver leilighet. Tanken på 20 sen-
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De 3 Sene: Sigrid Myklestad, Sissel H. KLeppe og Stine Mette Breivik.

ger på rekke og rad virker underlig på dagens renåringer.
- Hvordan er det egenrlig å være 77 år?
- Jeg føler meg som 15 år fremdeles, ler Johannes. Jeg blander
meg en ungdomseliksir av vann, poretskall og noe arrår.
Og så ler den gamle og jentene like høyr. Sjenansen til jentene
er borte og de trives tydelig i hverandres selskap. Det er tid for
trekning av lotrerier. Etterpå er det mer vafler, sveler, muffins,
rundstykker, kakao og kaffe. Alt laget av elevene på Hunstad
som sjenerøst spanderer på seniorene denne dagen, mens senio
rene kvitterer med gode historier fra den gang da.

Hvilket inntrykk har Sigrid, Sissel og Stine etter praten med
Johannes, lurer vi på:
- Det var spennende alt han fortalte om barne- og ungdomsti
den sin. Det var forferdelig trist å høre at han ble fysisk straffet
på skolen, og det attpå til for saker han var helt uskyldig i. Det
var lett å forstå tegnspråket hans, han fortalte så levende, slut
ter de 3 S'ene.

Vi vil tro at jentene har samlet seg mye stoff som kan deles med
elevene fra skolen i England når de kommer på besøk i Bergen i
juni. Elevene på Hunstad skole var selv på besøk i Derby i sep
tember i fjor. Flere holder kontakt på e-post over Nordsjøen og
gleder seg til sommerens gjensyn. Kontakten med de engelske
elevene gir kunnskaper i engelsk språk og kulrur. Det er andre
tider i dag en da Johannes Samuelsen var elev på døveskolen.
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«Tegn som språk»
på tegnspråk

I Døves Tidsskrift 10/2006 hadde vi
en omtale av boka «Tegn som språk».
Omtalen ble avsluttet med følgende
konklusjon:

«Dette er en bok alle som jobber med
og for døve må lese. Den er et must for
studenter i tegnspråk, tolking og spesi
alpedagogikk, ikke minst for den siste
gruppen. Og mange av artiklene kan
gjerne leses av «vanlige døve», men da må
en ikke fortvile over at noen artikler blir
for vanskelige, men heller trøste seg med
at slik var det for denne leseren også.»
(Helge Herland)

Nå forteller en av redaktørene for boka,
Sissel Redse Jørgensen, at den foreligger i
tegnspråkversjon .
- Vi hadde planer om å oversette den
til tegnspråk, men det fikk vi ikke nok
penger til. Men med et tilskudd på

kr. 100.000 fra ABM (Arkiv Bibliotek
Museum), som er et statlig foretak har vi
klart å tegnspråktolke 10 av bokens 14
kapitler.
- De 4 andre kapitlene?
- De blir formidlet i en dialog form.
Først er Hilde Haualand og Paal Richard
Peterson sammen om å fotmidle stoff
fra sine artikler om «Et samfunn uten
sted» og «Engasjement i endring». Senere
dukker Odd-Inge Schrøder og Svein
Arne Peterson sammen opp på skjermen
og snakker om utviklingen av tegnspråk,
bygget på sine artikler om «Innføring i
forskjell mellom norsk og norsk tegn
språk» og "Om å leve i et tospråklig sam
funn», forteller Sissel Redse Jørgensen.

At det er søstrene Liv, Torill og Vigdis
med pikenavnene Solbø som står for
tolkingen av de andre kapitlene, sammen
med RolfPiene Halvorsen, sikrer leserne

kvalitet på den delen. De 4 har også vært
medforfattere av noen av artiklene. Det
er Rycon med Svein Arne Peterson som
har hatt det tekniske ansvaret for tegn
språkversjonen.

Tegnspråkversjonen er en utmetket støtte
for døve som vil lese boka, og den finnes
gratis tilgjengelig på www.tegnsomsprak.
no eller gjennom NDF på www.deafnet.
no.

Sissel RedseJørgensen

Anmeldelse
i Bergens Tidende
Det er sjelden bøker fra vårt lille miljø
blir anmeldt i de store avisene. Men i
Bergens Tidende 10. februar ble (Ni som
ikke hørte flyalarmen», anmeldt. Forfat
teren Thorbjørn Johan Sander får både
ns og ros.
Vi siterer fra konklusjonen: «Boken had
de tjent på en strammere disponering,
den forsøker å favne over et for bredt felt
til at den greier å følge opp alle trådene
tilfredsstillende. Samtidig fungerer for
eksempel glimtene fra det storpolitiske
bakteppet for krigen som en treffende
illustrasjon for hvor vanskelig det er å
vite hva som egentlig skjer når man ikke
som de fleste andre kan bruke ørene til
å innhente informasjon. Sanders bok er
først og fremst interessant som en del av
de døves historie i Norge, en historie som
er preget av kampen for likeverd med
hørende. Ikke ved å bli som majoriteten,
men ved å få anerkjennelse for sitt unike
språk og sin identitet. Det er også denne
boken et vitnesbyrd om.»

~~ Sig~to""
www.signo.no

Vetlandsv. 79, 0685 Oslo
Tlf: 23 1271 10
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Bluetooth trådløs halsslynge
med integrert samtaleforsteriter,

for mobiltelefoner
og audioutstyr.

Utmerket design
Vi sørger for at våre produkter
skal være diskre, enkle og behagelig
å bruke. For at du skal ha det bedre!

Utmerket teknologi
Innovative produkter med flerfunksjonalitet.
Ingen løse adapter. Oppladbare batterier, der batterier er
nødvendig. Betjeningsknapp til å besvare og avvise anrop
For å gjøre livet ditt enklere I

Utmerket lyd
Stort utvalg av
produkter tilpasset
ditt høreapparat
og ditt hørselstap.
For bord-, trådløs
og mobiltelefon.
For å forbedre lyden!

Hold deg orientert om
integreringsprosessen
i norsk idrett på

I løpet av 2007 er målet at alle
særforbund (SF) skal ha tatt
over også ansvar for funksjons
hemmede. Hittil har 29 SF dette
ansvaret.

www.nfif.no og www.idrett.no

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund
- Kvalitetssikrer integreringsprosessen i norsk idrett 
Telefon: 21 02 90 00 E-post: funksjh@nif.idrett.no Internett: www.nfif.no

Husk Tid for tegn mandagene:

05. mars Thomas i kiosken 3

12. mars

19. mars

Hvilke hjelp for barn som har vært utsatt for overgrep

Thormas i kiosken 4

26. mars Skilandet Norge uten døve skiløpere!?
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Sandefjord videregående skole er Knutepunktskole
for hørselshemmede elever i Vestfold og nærliggende fylker.

Til avdelingen er knyttet offentlig godkjente tolker, audiopedagog og logoped.
Sandefjord videregående skole har nå 20 hørselshemmede elever

fordelt på ulike opplæringstilbud.

DØVETOLK
Det er ledig vikariat i 100% stilling for snarlig tiltredelse og fram til 31/7-08.

Stillingen er lønnet etter det fylkeskommunale avtaleverk.

Nærmere opplysninger fåes hos:
Studierektor Oddrun Rudi, telf. 33 48 86 45,

e-post: oddrun@vfk.no

Søknad sendes
Sandefjord videregående skole, postboks 2006, 3202 Sandefjdord,

SNAREST MULIG

-I
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Alftlkehøyskole og kurssenter ftr døve har sitt tilhold i Al kommune i Hallingdal. Kommunen har god
barnehagedekning, godt grunn- og videregående skoletilbud, et variert kulturliv og en ftntastisk natur.
Det er en kommune med gode oppvekstvilkårftr barn og mange muligheter ftr voksne.

ARBEIDS-TOLKER SøKES
ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE ønsker å engasjere to tegnspråktolker fram til 30/6.08.
Jobben passer for den som liker allsidige og spennende utfordringer. Muligheter for fast tilsetting.
Vi er en arbeidsplass med for tiden 24 døve ansatte. Det er døve ansatt på alle våre avdelinger, noe som gir varierte
tolkeoppdrag og gode muligheter for videreutvikling og perfeksjonering. Vi har i dag fire tolker der to er ute i
permisjon. Vi regner med at vi i løpet av kommende skoleår vil trenge to tolker til.
To av tolkene vil til enhver tid være spesielt knyttet til døve som er ansatt i sentrale lederstillinger.
Ved tilsetting av flere døve ledere vil dette behovet øke.
Vi er et senter med et internasjonalt miljø og med internasjonale kontakter.
Søkere med gode engelsk kunnskaper vil derfor bli foretrukket.
Menn oppfordres til å søke. Lønn etter avtale.

FREELANCERE SØKES:
Vi søker samtidig etter freelance tolker som kan tenke seg oppdrag av for kortere eller lengre varighet fra august
2007. Ta kontakt dersom du er interessert og ønsker å gjøre en avtale.

Søknadsfrist: l. april2007. Tiltredelse: Så snart som mulig.

SØKNAD SENDES
ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE,
vlrektor Per Ove Nybråten, 3570 AJ
For nærmere informasjon ta kontakt med Helge Svanaasen, tlf. 3208 26 04, e-post helge.svanaasen@al.fhs.l1o
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Leder i Spanias døveforbund, Feliciano Sola Limia (bildet). opplyser at delta
kere fra flere enn 100 land allerede har meldt seg på WFDs kongress i Madrid
16. - 22. juli. Han minner om at det er mulig å få rimelige flybilletter mellom
Norge og Spania om en bestiller tidlig. De offisielle språkene på kongressen er
spansk tegnspråk, internasjonalt tegnspråk og spansk- og engelsk talespråk. De

i J fleste land tar med sine nasjonale tegnspråk-tolker. I tillegg vil det være 17 imer
§ J nasjonale tegnspråktolker i sving. Sola forteller at kongressen vil ha eget tilbud

t;) A.} om barnepass til foreldre som er aktive på kongressen. I tilegg'!:il forelesere fra
l>~fi hele verden blir det utstillinger og en rekke topp teaterforestillinger. Det er kø

~...6tJAS~~Ø' av teatergrupper som ønsker å opptre og umulig å få plass til alle i programmer.
...... """"'__.~ .... Vårt eget Teater Manu er et av teatrene som håper på å få delta.

WFDs kongress i Madrid
IDe spa~ke arJ;'angørene har valg(Pedro som maskot for kongressen. Pedro er døv, men opplever ingen barrieir.

:Han er som alle andre barn full av energi, glede og lekelyst. Pll den m1lten vil aJjrangørene tydeliggjøre for stor
samfunner at døve barn som gis tidlig tilgang ti:! tegnspråk vokser opp som alle andre sunne og glade barn.

NDF har bestilt tolker dl kongressen. I Madrid er det et rikt urvalg av hoteller i alk prisklasser, men NDF sine
folk vil bo på Rafael Hoteles Ventas. Andre hotell som er anbefalt er NH Pricip:! de Vergara og NH Balboa.

Ny direktør i EUD

Første grønlandske
tegnspråkstolk
På Center for Tegnspråk og Tegnstøttet
Kommunikasjon i Århus har de utdan
net den første grønlandske tegnspråk
tolk. Det har tidligete vært grønlandske
studenter på tolkeutdannelsen, men Maja
Arnaaraq Steffens er den første grønlen
der som har gjennomført hele utdan
nelsen.

Maja forteller at hun gjerne vil arbeide
som tolk på Grønland. «I løpet av vinter
eller våren skal jeg flytte til Nuuk med
min forlovede, hvis jeg finner en spen
nende jobb. Inntil videre finnes det ingen
egentlige stillinger som tegnspråktolker
på Grønland. Det er ofte døvekonsu
lenter som tolker etter behov. Men det
er ingen tvil om at jeg gjerne vil tilbake
å gjøre noe godt for det grønlandske
døvesamfunn.»

Det var 28 søkere til stillingen som
direktør i EUD (Den europeiske døve
unionen).
Styret innkalte 5 til intervju og valget
falt til slurt på engelskmannen Mark
Wheatley.
Han kommer fra stilling som daglig
leder i en større bedrift for døve i Eng
land. EUD har kontor i Brussel, Belgia.

Maja kommer fra byen Qeqertarsuaq
som ligger på Diskoøyen: «I min hjemby
bor det tre døve. De kjenner l - 2 perso
ner som bruker å hjelpe dem hvis de vil
ha noe tolket.

Slik tror jeg også det er i de andre
grønlandske byer hvor det bor døve, men
de mangler en utdannet tegnspråktolk,
spesielt en som både kan dansk og grøn
landsb, forteller Maja.

Grønlandsk tegnspråk er i det store og
hele det samme som dansk tegnspråk.
Dog er noen tegn annerledes. Det gjelder
for eksempel tegnene for søster, bror,
familie, og ukedagene. Det er også en del
tegn for begreper som knyttet sig spesielt
til den grønlandske kultur og natur.
(Kilde DDL)

President i EUD Helga Stevens sier i en
uttalelse:
- Jeg et veldig glad for at EUD har fun
net en døv direktør med de rette kvalifi
kasjonene. Mark: har både den kunnska
pen og erfaringen som trengs for å lede
EUD de kommende årene. Det er en
utfordrende jobb, men jeg er sikker på at
de er i trygge hender hos Wheatlty.

Samarbeid på
Balkan
Døves Verdensforbund og Finlands
Døveforbund har arrangert seminar på
Balkan, for å kartlegge hvordan døve
i de baltiske landene har det - og om
mulig få til et tettere samarbeid mel
lom landene.
Døve ledere fra Serbia, Montenegro,
Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Ma
kedonia, Albania og Tyrkia deltok.
President i verdensforbundet Markku
Jokinen var leder for seminaret, men
også Helga Stevens, som er president i
Den europeiske døveunionen foreleste.
Døvearbeidet på Balkan sliter med et
tervirkningene fra krigen og overgan
gen fra kommunisttiden med statlige
fabrikker og en garantert minstelønn,
til dagens frie markedsøkonomi. Dette
medfører at de nasjonale døveforbun
dene hat dårlig økonomi, de mottar
lite i statlige bidrag - og arbeidsledig
heten blant døve er høy.
Som vanlig når døve møtes var stem
ningen god og kommunikasjonen fløt
lett på en blanding av internasjonale
tegn og «balkansk-tegnspråb. Tegn
språkene i landene er nær hverandre og
er naturlig nok påvirket av tegnspråket
i tidligere Jugoslavia. Bare tyrkisk
tegnspråk skilte seg vesentlig fra de
andre nasjonale tegnspråkene. En av
konklusjonene på møte var å få i gang
regelmessige samarbeidsmøter i regio
nen, kanskje etter mønster fra Døves
Nordisk Råd.
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Tatt med
buksene nede?
I Sverige har svensk tv ansvar for de
ukentlige tegnspråklige programmene,
der et av programmene heter «Perspek
tiv». Mange nordmenn følger med på
disse sendingene. Og mange seere ble
forskrekket da «Perspektiv» i et program
med kritisk blikk på Sveriges Dovas
Riksforbund (SDR) påstod at forbundet
hadde en skattegjeld på 8,2 millioner
kroner! Videre ble det sagt i programmet
at SDR ansatte sløser med pengene og at
utgifter til reise- og hotellopphold bare
øker. Som om dette ikke var nok sies
det at SDR sin salgsbedrift drives med
underskudd.

Alt er tilbakevist av SDR og delvis
beklaget av «Perspektiv». Skattegjelden er
egentlig et overskudd på skattekontoen
med mer enn 300.000 kroner. «Perspek-

Palestina
Knut Rune Saltnes og Toralf
Ringsø var i midten av februar på
et nytt besøk i Palestina. NDF har
prosjekt i landet støttet med penger
fra NORAD og Atlas-alliansen.
Målet med arbeidet er at de lOkale
døveforeningene i landet skal stifte

tiv» har ikke forstått de skattreglene som
gjelder for organisasjoner, gaver og moms
i Sverige. Penger til reise og hotellopp
hold for SDR ansatte og tillitsvalgte er
redusert i forhold til tidligere år. Salgs
bedriften til SDR går fremdeles med
overskudd. I det hele tatt, «Perspektiv»
har lite å fare med. Som mange journa
lister ønsket de nok å lage et kritisk og
granskende program, der de skulle av
dekke kritikkverdige forhold - i stedet er
produsentene av programmet «tatt med
buksene nede». De har laget programmer
som journalistisk står til stryk karakter.
SDR har anmeldt «Perspektiv» til den
svenske Granskingsnemda, som kanskje
er det vi her i landet kaller for «Pressens
faglige utvalg». Forbundsleder Lars Ake
Wikstrøm er opprørt over måten «Per
spektiv» arbeider på.

et nasjonalt døveforbund. Dessuten
arbeides det med en palestinsk
tegnordbok. Saltnes og Ringsø
rapporterer om en positiv utvikling
for døves organisasjonsarbeid
i landet. Les deres dagbok fra
besøket på www.bgds.no

Leonard A. Mitchell, leder i det canadiske
døveforbund.

Rettigheter
i Canada
En lokal domstol i Canada har gitt
døve medhold i at de har rett til betje
ning på tegnspråk i møte med det
offentlige. Dette betyr i praksis en økt
satsning på tolker, og at myndighetene
overtar betalingen av tolketjenestene.
I store deler av Canada må døve
fremdeles betale for tolkingen selv.
En times tolkehjelp kan koste ca 400
kroner timen.
En offentlig tolkeordning vil koste
samfunnet flere millioner dollar, men
det mener domstolen er rimelig, dom
mer sier blant annet: - Døve ber bare
om den samme mulighet for kommu
nikasjon med myndighetene som alle
hørende tar som en selvfølge.
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Døve er ikke

YRKESHEMMETI
Av Bjørn A Kristiansen bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no

I mars 2006 offentliggjorde Nasjonalt dokumentasjonssenter en MMI - telefonundersøkelse til
arbeidsgivere om deres holdning til å innkalle funksjonshemmede til jobbintervju. Undersøkel
sen konkluderte tydelig med at arbeidsgivere er svært skeptiske til å innkalle funksjonshemmede
arbeidssøkere til jobbintervjuer.

48 % av døve er i jobb,
mot 70 % av de hørende.

Døve bakerst i køen
I undersøkelsen sammenlignet man
rullestolbrukere, blinde med fører-
hund, tidligere straffedømte, somaliere,
langtidsledige og personer som ikke har
funksjonshemning. Døve og tunghørte
var ikke nevnt i undersøkelsen, men
Notges Døveforbund tror at resultatet i
like stor grad også gjelder for dem. Litt
avhengig av formelle kvalifikasjoner var
konklusjonen at funksjonshemmede
stiller helt bakerst i køen når arbeidsgive
re skal vurdere hvem de ønsker å innkalle
til jobbintervjuer. Undersøkelsen finnes
på www.dok.no

I mai 2006 offentliggjorde Danske
Døves Landsforbund en levekårsunder
søkelse innen utdannelses og arbeidsmar
kedsforhold blant døve i alder 18 - 65 år.

Det som blant annet ble avdekket var:
- 48 % av døve er i jobb, mot 70 % av

de hørende. Tallet 48 % stemmer godt
med norske undersøkelser som forteller
at rundt 50 % av funksjonshemmede i
Norge ikke er i jobb.

- Det er positiv sammenheng mellom
regnspråkferdighet, utdannelse og
inntektsnivå. Folkeskolens avgangsprø
ver, så vel ordinær som utvidet, har en
positiv innflytelse på senere utdannel
sesnivå.

- For personer med videregående utdan
nelse er det ikke forskjell mellom døve
og hørendes yrkesdeltakelse. For lavut
dannede er forskjellen stor.

For nærmere informasjon om under
søkelsen, kontakt bjorn.a.kristiansen@
doveforbundet.no

Den kvartalsvise Arbeidskraftunder
søkelsen i Norge forteller at ledigheten
blant funksjonshemmede ligger stabilt
mens arbeidsledigheten generelt går ned
her i landet.

Hva er konklusjonen?
Døve og tunghørte møter mange
unødvendige barrierer når de skal inne
i yrkeslivet. Holdninget og myter som
arbeidsgivere og offentlige myndigheter
hat om døve og tunghørte er en meget
sterk medvirkende årsak til gruppens
relative lave yrkesdeltakelse. I møter med
døveforeningene opplever NDFs arbeids
livsutvalg at det blant medlemmene er en
sterk frustrasjon over at det er vanskelig
å komme inn på arbeidsmarkedet. Sær-

lig i de siste 10 - 15 årene har det blitt
vanskeligere

Vi ser også at døve og tunghørte må ta
utdannelse for å kunne hevde seg i
konkurranse med andre. Og ikke
minst ta utdannelse i områder der
arbeidslivet etterspørsel arbeidskraft.

De generelle tiltakene som NAV har
for å stimulere funksjonshemmede
inn til yrkeslivet passer nødvendigvis

ikke alltid for døve og tunghørte. Mange
av tilrakene er basert på fysiske tilpasnin
ger, mens døves utfordringer ligger ofre
på kommunikasjon og kultur. Mangel på
tolker er et viktig nøkkelord her.

Hva gjør
Norges Døveforbund?

Levekårsundersøkelse
I orge har det hittil ikke vært foretatt
en grundig- og helhetlig undersøkelse
i temaet døve og tunghørtes forhold til
arbeidslivet. Norges Døveforbund har
programfestet i sin handlingsplan at det
skal gjennomføres en undersøkelse som
kartlegger antall døve og sterkt tunghør
te som er helt eller delvis utestengt fra ar
beidslivet, samt får frem årsakene. Altså
en levekårsundersøkelse lik den som er
utført i Danmark. En slik undersøkelse
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kan avdekke mer presis hvilke barrierer
som finnes og hvilke suksessfaktorer som
er viktige. Ved å avdekke disse, vil det
bli lettere å komme med effektive og mer
målrettede forslag til tiltak for å redusere
barrierene i yrkeslivet. Døveforbundet er
i dialog med Sosial- og helsedirektoratet
om finansiering aven slik undersøkelse.

Arbeidslivsseminar
Norges Døveforbund gjennomfører hvert
år i november et arbeidslivsseminar for
døve og tunghørte som er i arbeid, som
er arbeidsledig, uføretrygdet eller i ut
dannelse. Formålet med seminarene er å
gi deltakerne økt kunnskap om arbeids
livets regler og normer, samt bevisstgjøre
at likemannsatbeid innen arbeidslivs
spørsmål blant døve og tunghørte har
et stort potensial. I de senere år har
interessen for å delta på seminarene økt
sterkt - noe vi tolker som at målgruppen
er seriøst interesserte i å være i yrkeslivet
og gjøre det bra på arbeidsplassen. I år
skal seminaret gjennomføres 16. - 18.
november i Oslo. Nærmere informasjon
kommer før sommeren.

Likemannsarbeid i lokalla
gene - arbeidslivskontakter
Som et ledd i utvikling av likemannsar
beid blant døve og tunghørte vil NDF i
samarbeid med døveforeningene i Oslo
og Bergen gjennomføre et pilotprosjekt
der vi prøver ut ulike modeller for like
mannsarbeid. Vi ser at døve og tunghørte
har behov for å utveksle erfaringer og
råd enten man er i arbeid (for eksempel
konflikt) eller en er arbeidssøker.
En arbeidslivskontaktperson (oppnev
nes av døveforeningen i samarbeid med
NDFs arbeidslivsutvalg) vil fungere som
likemann og skal kunne bistå med råd
og veiledning for døve og tunghørte som

I Oslo og Bergen
gjennomføres et
pilotprosjekt.

trenger å få råd aven erfaren person.
Arbeidslivkontakten vil også være et
bindeledd mellom grasrota, styret i døve
foreningen og arbeidslivsutvalget i NDF.
Pilotprosjektet avsluttes desember 2007,
og arbeidslivskontaktordningen gjøres
landsdekkende fra og med 2008.

Likemannsarbeid på nett
Døve og tunghørte bor spredt i landet.
Det vil derfor ikke alltid være mulig for
alle å kunne være med på arbeidslivskon-

taktordningene.
På Deafnet vil det
snart komme et
«møterom» hvor
døve og tunghørte
kan utveksle erfa
ringer og gi hveran
dre tips i forhold til
arbeidslivsspørsmål

Arbeidslivs
utvalg
Arbeidslivsutvalget
oppnevnes av for
bundsstyret og er
et rådgivende organ
for forbundsstyret i
arbeidslivsspøtsmål.
Utvalget fungerer
som et bindeledd
mellom NDF sen
tralt og døvefore
ningene. (Medlem
mene i utvalget, se
februarutgaven av
Døves Tidsskrift)
Utvalget har ca. 4
møter i året, hvorav
to av disse skjer hos
døveforeningene,
der utvalget kom
mer på besøk. I fjor
besøkte vi Telemark
og Bergen. Til våren vil utvalget besøke
Trondheim døveforening. Det andre
stedet er ennå ikke bestemt (vi håper på
en invitasjon fra en av foreningene).
Formålet med å besøke foreningene er
å bli bedre kjent med hva de ønsker at
NDF skal arbeide med innen arbeidslivs
spørsmål. Det er også en fin anledning
for utvalget å bli bedre kjent med hva
som rører seg blant døve og tunghørte
innen arbeidslivsspørsmål. Utvalget
informerer styret og medlemmene om
hva NDF arbeider med innen arbeidslivs
spørsmål. Utvalget har også ansvar for
gjennomføringen av de årlige arbeidslivs
emInarene.

Arbeidslivspris
Forbundsstyret har vedtatt å opprette en
pris som «Årets bedrift for døve». Se om
tale av den et annet sted i bladet. Prisen
vil bli utdelt om høsten. Det er viktig å
skape oppmerksomhet rundt prisen, slik
at andre potensielle arbeidsgivere ser at
det går an å ansette døve og tunghørte.
Eksempelets makt er stor!

Arbeidslivskonferanse
15. - 16. november vil Norges Døvefor
bund gjennomføre en stor arbeidslivs-

konferanse der formålet er å rette søkely
set på døve og tunghørtes muligheter og
barrierer i yrkeslivet. Politikere, journa
lister, døveforeningene, arbeidsgivere,
NAV, skoler med flere vil bli invitert. I
motsetning til de årlige arbeidslivssemi
narene vil dette seminaret har en politisk
slagside der NDF ønsker å påvirke
viktige beslutningstagere i samfunnet til
å innse at døve og tunghørte represente
rer en minst like god arbeidskraft som
befolkningen ellers.

Utfordringene og mulighetene er månge
og vi mener at NDF, sammen med lokal
foreningene har en viktig rolle sammen
med NAV, skoler, arbeidsgivere og
andre aktører i arbeidet med å redusere
diskrimineringen av døve og tunghørte i
yrkeslivet.

Norges Døveforbund ønsker å rette en
takk til Sosial- og helsedirektoratet for
midler til likemann knyttet til arbeidsliv
og attføring. Dette gjør det mulig for
NDF å kunne arbeide med arbeidslivs
spørsmål.
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SPORT

Verdens kongressen
Øyvind Madsen og Bjørn Røine var norske representanter på verdenskongressen i Salt Lake
City, USA. Kongressen ble avviklet i dagene før Deaflypics startet.

Bjørn forteller:
- Det ble en dramatisk kongress fordi
president Donaida Ammons fra USA
følte kritikken så hard og urettferdig i en
sak at hun forlot kongress-salen og trakk
seg fra vervet der og da.
Hun fikk følge av styremeldem Siv Foss
haug og sportsdirektør ]oesefWillinger.

Etter en times diskusjon falt kongressen
til ro og representantene ga klar tillit
til Ammons videre arbeid som leder.
Da kom hun og de to andre tilbake til
kongressen.
- Hvilke sak uløste en slik dramatikk?
- Det er egentlig en sak som også var
fremme på kongressen 2001 i Roma. Det

dreier seg om Rafal Pichas fra Uzbe
kistan. Han har bodd i mange år i USA,
men representerte Uzbekisran under
kongressen. President Ammons har aldri
akseptert Pichas som representant for Uz
bekistan og det har vært mye korrespon
danse frem og tilbake i sakens anledning.
Ammons mente at hun hadde opptrådt

Aktive nordmenn på kongressen. Fra venstre Knut Bjarne Kjøde, teknisk sjefftr langrenn - Øyvind Madsen, norsk delegat - Siv Fosshaug, styremedlem
i verdensforbundet ftr Sveits og Bjørn Røine, norsk delegat.
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Knut Bjarne trapper ned internasjonalt

korrekt i denne saken, og det fikk hun til
slutt kongressen med på.

Bjørn forteller at Norge mistet flere
verdensrekorder i friidrett i 2006. Den
legendariske rekorden til Olaf Garberg i
slegge med 56,96 meter ble endelig slått.
Japaneren Masatoshi Morimoto slengte
sleggen førsr 57,64 meter og i et senere
srevne økte han til 59, 44 meter. Olaf
Garberg har 4 gullmedaljer i slegge fra
tidligere Deaflympics og er en av Norges
største døve idrettsutøvere gjennom
tidene.

Også Ole Theodor Sponbergs stavrek
ord fra 1993 med 4,78 meter er historie.
Amerikaneren Patrick Southern hoppet
5,06 meter i fjor.

- Kongressen behandlet 66 forslag, men
de fleste dreide seg om små endringer
i lovene. Det var diskusjon om hør
selsgrensen for å delta i internasjonal
døveidrett skulle senkes fra 55 dB til 50
dB, men det ble nedstemt. Ellers ble det
vedtatt at sommer Deaflympics i 2013
skal arrangeres i Hellas.

Bjørn forteller også at de norske represen
tantene fikk mange spørsmål om hvorfor

vinterlandet Norge med sine sterke
historiske tradisjoner ikke hadde aktive
idrettsfolk med på årets leker.

- Det var pinlig og flaut for oss norske.
Vi fikk se en feiende flott åpningssere-

Knut Bjarne Kjøde har vært TD (tek
nisk sjef) for langrenn i Deaflympics
siden lekene i Banff, Canada i 1991.
Før det var han også TD for skøyteløp
under Deaflympics i Madonna di Cam
piglio, Italia 1983.
Han satt også i arrangementskomiteen
for vinterlekene for døve i Oslo 1987,
som fortsatt regnes som blant de beste
som er arrangert.
Det får være lenge nok, mener Knut
Bjarne, som synes det er på tide at
yngre krefter overtar.
Det jobb~s nå med å finne en ny TD
for langrenn - vedkommende må kunne
langrennstekniske regler, beherske
engelsk og kommunisere godt på tegn
språk internasjonalt.
Vi ber Knut Bjarne om en kort kom
mentar like før bladet går i trykken fra
langrennsøvelsene i Salt lake City:

moni, men uten det norske flagget ble det
trist for oss på tribunen.

Jeg håper virkelig at vi klarer å komme
strekt tilbake om 4 år, da er det vinter
Deaflympics i Slovakia.

- Det var et fantastisk opphold! Vi
hadde sol og flotte forhold under lang
rennsøvelsene i Soldier Hollow, som var
OL-arena i 2002.
Dyktig og blid arrangørstab gjorde
jobben som TD til en sann fornøyelse.
Alt gikk etter programmet og det var
spennende å oppleve nye øvelser som
individuell sprint, fellesstart, skihat10n
og lagsprint.
Publikum syntes det var morsomt. Alle
nasjonene var også fornøyd og det ble
enighet om å kjøre samme program
i Deailympics i Slovakia om fire år.
Ellers har jeg et år igjen av vervet som
langrenns-TD i Det europeiske døvei
drerrsforbundet, EDSO, og gir meg for
godt etter ski-EM i Østerrike neste år.
Da håper jeg virkelig at vi får se norske
utøvere i løypene igjen. Det hadde vært
en hyggelig avslutning for min del.

Medaljefordeling i Deaflympics
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Russland suverene
Som medaljeoversikten viser var Russ
land den suverent beste nasjonen under
lekene. De tok alle gullmedaljene lang
rensøvelsene og de fleste sølv- og bronse
medaljene også. Bare Ukraina lurte dem
for noen medaljer. I langrenn finner vi
nasjoner som Japan, China og Tyrkia! Ja,
tyrkerne tok likegodt bronsemedaljene på
3 x 10 kom stafett for menn.
Norden er neste helt borte fra lang
rennskartet, bare to svenske mannlige
løpere som reddet æren ved å ta bronse i
sprintstafetten.
I alpint dominerer de mellom-europeiske
landene Tsjekkia, Tyskland, Sveits, øst
errike og Italia - i hard konkurranse fra
USA og Canada. Bare en enslig svenske
finner vi fra Norden - og selv om han
bar navnet Stenmark nådde han ikke opp
blant de beste.
I snøbrettkonkurransene kunne Finland
glede seg over gull i herreklassen til
Kotila og sølv i kvinneklassen til Han
hokoski.
USA gikk til topps i ishockey på hjem
mebane, med naboene Canada på
andreplass og Russland på rredje. På de
neste plassene kom Finland, Sverige og
Tyskland.
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· Reiseledere
til Nordisk barneleir
NDF's barne- og ungdomsutvalg
trenger 2 reiseledere til nordisk barne
leir i Sverige den 8.-15 juli.
Du vil få honorar på 2.000 kroner og
få dekket reise- og oppholdsutgifter.
Krav: Du må være over 18 år, ha ståpå
vilje, være ansvarsbevisst og være en
ledertype.
Høres dette interessant ut så send en
kort søknad og begrunn hvorfor du vil
være reiseleder.
Søknaden sendes før 20. mars til
ungdom@doveforbundet.no eller i
post til: Norges Døveforbund, Janne
Moskaug, Grensen 9, 0159 Oslo

Nordisk barneleir
er for deg som er mellom 9 og 12 år.
Leiren arrangeres 8. - 15. juli på Vastan
vik folkehogskola i Leksand, Sverige.
Har du lyst til å være med på tur til
Sverige og ikke minst få nye venner fra
hele Norden? Meld deg på, da vel! Det
er plass til 10 deltakere fra hvert land.
Se mer informasjon på www.deafner.no
Spørsmål kan rettes til IDF ved Janne
Moskaug, teksttelefon 23 31 0640. e
post: ungdom@doveforbunder.no

Årsmøtetid

Fredag 2. mars:
Vestfold Døveforening og Telemark
Døveforening.

Lørdag 3. mars:
Drammen Døveforening.

Lørdag 10. mars:
Hedmark Døveforening, Kristiansand
Døveforening, Møre og Romsdal Dø
veforening, Trondheim Døvefotening
og Nord-Trøndelag Døveforening.

Torsdag 15. mars:
Stavanger Døvesenter.

Lørdag 17. mars:
Bergen Døvesenter.

Mandag 19.mars:
Sandnes Døveforening.

Lørdag 24.mars:
Tromsø Døveforening.

Lørdag 14. april:
Salten Døveforening, Helgeland Dø
veforening. Narvik Døveforening og
Døves Fylkeslag Nordland.

Lørdag 21. april:
Oslo Døveforening.

Trenger du
sommerjobb?
Vil du være instruktør eller leder på
sommerleir for en tegnspråklig gruppe
barn i alderen 8 - 12 år og en tegn
språklig gruppe barn 13 - 17 år på Al
25. juni - 1. juli. 2007.
NDF trenger instruktører med ansvar
for friluftsliv, sportsaktiviteter, riding
og rafting.
Du må være over 20 år. Både døve og
hørende kan søke, men alle må kunne
tegnspråk.
Send søknad før 13.april til Norges
Døveforbund, Tarja R.Wroldsen,
Vetlandsvn. 66, L5117, 0685 Oslo
eller e-post:
tarja_riitta.wroldsen@chello.no

_ NORGES
_ DØVEFORBUND

Utdeling av midler fra

NORGES DØVEFORBUNDS

FELLESLEGAT
For 2007 er det ledig legatmidler til
følgende formål:
• Stipendier til studiereiser
• Utdanningsstipend til døve
• Stipender til personer

- fortrinnsvis døve
- som tar kurs på Ål folkehøyskole

og kurssenter for døve

Vennligst oppgi samlede kostnader og
søknadsbeløp samt kontonummer for
overføring.

Kortfattet søknad med begrunnelse
sendes:

NDFs felleslegat
Grensen 9
0159 Oslo

Frist for søknad er 30. april 2007
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Lite plass til å lagre
dekkene dine?

Prøv vårt nye dekkhotell
o R Ipa yen.

Vi lagrer, vasker og mon
terer av og på dekkene
dine. Alt du behøver å
gjøre er å møte opp med
bilen, så ordner vi resten
- mens du venter!

Enklere blir det ikke!

2/2007
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B-BLAD
Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
01 79 Oslo

Teater Manu
-norsk tegnspråkteater

Vi sender ut gratis nyh-etsbrev hver måned

Ønsker du å abonnere pånyhetsbrevet?
send Navn og adresse til info@teatermanu.no
sms 97 71 50 14, Post: Schleppegrellsgate 32, 0556 Oslo
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