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Velkommen til
tegnspråkdagene i Oslo!
1. - 3. november arrangerer NDF, sammen med Oslo Døveforening og Teater Manu, tegnspråk
dager i Oslo. Programmet byr på foredrag, teater, verksteder, utstillinger og demonstrasjon.

Solidariteten i døvemiljøet
har alltid vært sterk

Demonstrasjonen går lørdag 3. november kl 13 fra
Youngstorget til Stortinget. Der vil vi overlevere vårt krav
til politikerne, at norsk tegnspråk får status som offisielt
språk i Norge.

Bokmål, nynorsk, samisk og norsk tegnspråk. Det er
helt naturlig at vårt språk gis samme status som de andre
norske språkene.

Eldre døve forteller om tider da
en ikke våget å bruke tegnspråk
ute på gaten, mange var Haue over
språket sitt. På Here døveskoler
var tegnspråk forbudt i under
visningen. Målet for døves liv
var at vi skulle bli så lik hørende
som mulig. Vi skulle lære å munnavlese det folk sa, vi
skulle lære å snakke, vi skulle bli så «normale» som mulig.
Norsk tegnspråk ble sett på som et teknisk hjelpemiddel,
som noe en brukte om evnene ikke strakk til for å nå de
hørendes forventninger til oss.

Fremdeles er det mange som ser på norsk tegnspråk som
et primitivt språk. Videre er det foreldre til døve og tung
hørte barn som føler det som et nederlag om de sammen
med barna må lære seg tegnspråk. Det er få offentlige
dokumenter som omtaler norsk tegnspråk med den
respekt det er naturlig å forvente for et språk som alltid
har vært brukt aven gruppe nordmenn.

Hanne Berge Kvitvær
forbundsleder

Mye er blitt bedre for norsk tegnspråk de siste ti-årene.
Døve og tunghørte barn har lovfestet rett til undervisning
i og på tegnspråk, vi har tolketjeneste, foreldreopplæring
i tegnspråk, tegnspråkteater og NRK1 har tegnspråklige
programmer. Men likevel, de Heste døve føler seg ikke
som likestilte i samfunnet. Det virker som om de hø
rende, storsamfunnet, ikke forstår betydningen av å ha et
språk som fullt ut blir akseptert.

Døve krever en lov som sier at
norsk tegnspråk er et offisielt
språk. En lov som gjør slutt på
den historiske undertrykkelsen
av språket. En lov som gjør at
døve og tunghørte barn kan
vokse opp med et språk som

nyter samme respekt som bokmål, nynorsk og samisk. En
lov som sikrer eldre døve med behov for pleie og omsorg
tilbud i et språkmiljø som gir livskvalitet. En lov som får
oss til å føle oss som medborgere i et samfunn som aksep
terer døve slik vi er.

En demonstrasjon alene er ikke nok til å få Stortinget til
å vedta tegnspråklov, men demonstrasjonen vil vise at vi
er mange som står bak kravet. Solidariteten i døvemil
jøet har alltid vært sterk, vi har alltid stått sammen mot
storsamfunnet. Velkommen til Oslo til tegnspråkdager og
demonstrasjon.

Norsk tegnspråks fremtid er vårt felles ansvar.
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Marit Vogt-Svendsen

helge.herland@doveforbundet.no

Tegnspråkforskningens
moriNorge
- Jeg visste tidlig at norsk tegnspråk var et språk. Jeg vokste opp på Hjemmet for døve på Nord
strand. Jeg traff voksne døve, jeg var med i døves ungdomsklubb, døve venner var naturlig for
meg. Jeg erfarte at vi på norsk tegnspråk kunne tegne det samme som en kunne prate om på
talespråk. Jeg trengte ikke noe bevis på at norsk tegnspråk var et språk. Er det noen som må gå
rundt og bevise at norsk talespråk er et språk, spør Marit Vogt-Svendsen.

Marit er en spennende jente å tegne med.
Ja, vi kaller henne jente, selv om hun er
58 år og bestemor til l og bonusbeste
mor til 4. Hun sprudler som en ungjente
fremdeles, øynene er levende og hun gir
av seg selv. Nå slutter hun som førstea
manuensis på Institutt for spesialpeda
gogikk (ISP) ved Universitetet i Oslo på
grunn av skader etter en trafikkulykke
i 1990, som hun har slitt med i alle år,
og stadig økende slitasjeforandringer i
hendene.

- Jeg arbeidet som døvelæter på Skådalen
på 1970-tallet. Der brukte jeg, og noen
få andre lærere, norsk tegnspråk til barna
da vi var alene i klasserommet - mens
vi forsøkte å bruke tegnspråknorsk om
det var hørende «myndighetspersonen)
tilstede i klassen. Hvis tegn skulle brukes
i det hele tatt, var det tegnspråknorsk
som gjaldt den gang, men jeg så at hvis
jeg virkelig skulle få kontakt med elevene
måtte jeg bruke norsk tegnspråk, forkla
rer Marit.
- Hvordan kom du i gang med forskning
på norsk tegnspråk?
- Jeg deltok på døves verdenskongress i
Bulgaria i 1978. Blant mange forelesere
var det en russer som foreleste om en
sammenligning mellom døve og høren
des hånd- og fotavtrykk, smiler Marit.
- Da tenkte jeg: kan han drive med en
slik merkelig undersøkelse må jeg kunne
klare å få forskningspenger til et prosjekt
som kunne gi oss mer kunnskap om
norsk tegnspråk. Ung og pågående gikk

jeg derfor fra dør til dør på universitetet:
jeg ville forske på norsk tegnspråk som
klart er et språk, men som mange mente
ikke var et språk. De fleste professorene
innen ulike fagområder som jeg snakket
med, syntes det var vikrig med forskning
innenfor språket. Til slutt fikk jeg, med
støtte fra professor Kolbjørn Sletthei ved
Universitetet i Bergen, stipend fra Norges
Almenvitenskapelige Forskningsråd. Jeg
ble hovedfagsstudent ved Statens Spesial
lærerhøgskole, og skrev oppgaven «Nor
ske døves tegnspråk, noen pedagogiske
og språkvitenskapelige aspekten).
- Du forsket spesielt på munnsti!lingenes
betydning i norsk tegnspråk?
- Ja, det var fordi jeg ville vise ar når du
bruker tegn sammen med norsk talespråk
ødelegger du norsk tegnspråk. Munnstil
lingene i tegnspråk ser annerledes ut og
har en annen funksjon enn munnstillin
gene i talespråk.

På 1970-tallet innførte Norges Døve
forbund (NDF) et kursopplegg som
het tegnspråknorsk, eller «riktig norsk
tegnspråk» som det stod på kursheftene.
Det var et kommunikasjonssystem der
tegnene fulgte talespråket, og der en
brukte deler av det norske skriftspråkets
grammatikk. Systemet med tegnspråk
norsk var ikke spesielt for Norge, de
andre nordiske landene satset på lignende
opplegg. Men da de nordiske landene er
farte at systemet ikke fungerte, samtidig
som internasjonal forskning visre at de
forskjellige lands tegnspråk var fullver-

dige språk, droppet de det konstruerte
språket ganske raskt. Dette i motsetning
til Norge som hadde et sterkt tegnspråk
utvalg som tviholdt på systemet i mange
år, godt støttet av Døves Tidsskrift.
Debatten om tegnspråknorsk og norsk
tegnspråk ble ført i NDF, en organisasjon
uten spesiell språklig kompetanse - der
de som var imot tegnspråknorsk var i
mindretall. Hvordan opplevde Marit
denne situasjonen?
- Jeg hadde støtte av noen sterke døve
personligheter i Norge. Blant annet av
Odd-Inge Schrøder, John Vigrestad og
Nora E. Mosand. Flere ba meg utrykke
lig om ikke å gi opp, men om å stå på.
Uten døves egen medvirkning kunne jeg
jo ikke fortsatt. Dessuten ble jeg bakket
opp av tegnspråkforskerne i Danmark og
Sverige. Det var også mange døvelærere
som var enig med meg. Mange lærere
ønsket seg mer kunnskap i norsk tegn
språk, de var veldig opptatt av å få bedre
kommunikasjon med elevene.
- Så kritikken som fremkom ganske krast
blant annet fra Døves Tidsskrift gikk
ikke inn på deg?
- Jo, det må jeg innrømme. Det var
mange tunge stunder. Der var ofre tøft å
stå på barrikadene. Vi måtte kjempe mot
to miljøer: den offisielle holdningen ti!
NDF om at det skulle satses på tegn
språknorsk - og uenigheten i fagmiljø
ene. Ajobbe for å få aksept for tegnspråk
som språk har vært en kamp, men en
kamp det har vært verdr å ta, understre
ker Marit.
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- Denne uenigheten om norsk tegn
språk finnes fremdeles i fagmiljøet
på ISP, som Spesiallæterhøgskolen nå
heter?
- Ettersom jeg ikke lenger er ansatt på
ISP, har jeg jo heller ikke forutsetning
for å uttale meg om endringer som
kan ha skjedd den siste riden. Men de
uttalte uenighetene de siste årene jeg
var ansatt, gikk nok mer på Cl-opererte
barns behov fot tegnspråk, berettigelsen
av å fortsette med tegnspråkforsking og
tegnspråkundervisning osv., enn på om
norsk tegnspråk er et fullverdig språk
eller ikke. Det er imidlertid ikke tvil
om at diskusjonene om tegnsptåk opp
gjennom årene har tappet mange av oss
for krefter. Vi har måttet bruke mye
tid på å rettferdiggjøre norsk tegnspråk
med hensyn til så vel forskning som
undervisning.

- NDF argumenterer for at arbeidet
med norsk tegnspråk bør flyttes fra ISP
til Institutt for lingvistikk og nordiske
språk. Er du enig i dette?
- Ja, jeg var med på arbeidet for å få
til en slik flytting. Grunnen til at
tegnspråkfaget er knyttet til ISP, er
først og fremst historisk. Det var ved
utdanningen av audiopedagoger ved
ISP at en for første gang startet med
undervisning i tegn på høgskolenivå.
En annen sak er at denne utdanningen
vel aldri kan sies å ha vektlagt norsk
tegnspråk. Det var på ISP at den første
hovedfagsoppgaven om tegnspråk ble
skrevet, at den første vitenskapelige
stillingen øremerket norsk tegnspråk
ble opprettet, at tegnspråktolkeutdan
ningen startet på høgskolenivå, at det
første grunnfaget i norsk tegnspråk
kom i gang osv. Mye positivt har altså
skjedd for tegnspråkfaget ved ISP. Sett
fra mitt perspektiv vil det i dag likevel
være mest naturlig å flytte faget til et
språkfakultet. Det vil blant annet ha
en viktig signaleffekt. Folk skjønner
fortere og bedre at tegnspråk er et full
verdig språk og ikke bare et hjelpemid
del for kommunikasjon, et pedagogisk
verktøy, om tegnspråkfaget er forankret
i et språkmiljø istedenfor i et spesial
pedagogisk miljø. Men generelt sett er
det vanskelig å flytte fag fra et fakultet
til et annet. Det har ikke bare med his
torie å gjøre, men også med holdninger
og ikke minst økonomi.

Marits far var døvepresten Conrad
Vogt-Svendsen. Familien bodde på
Hjemmet for Døve, Nordstrand. Ma
rits morfar var den like kjente døve-

presten Conrad Bonnevie Svendsen. Og
hennes oldefar var Norges første døve
prest Conrad Svendsen. Så Marit burde
egentlig vært prest, men hennes interesser
gikk mer i språklig retning.
- Jeg ble tidlig interessert i språk. Alle
rede som barn opplevde jeg det urettfer
dig at norsk tegnspråk ikke ble akseptert
fullt ut. Jeg husker diskusjoner hjemme
mellom min far og noen døvelærere,
der lærerne var imot å bruke tegnspråk,
mens far argumenterte for. Jeg husker
jeg spurte han hvorfor lærerne ikke ville
akseptere tegnspråk som språk.

I 1990 leverte Marit Vogt Svendsen sin
doktorgrad om spørresetninger i norsk
tegnspråk. Også valg av dette emne
hadde sammenheng med hennes erfarin
ger som lærer fot døve barn.
- Jeg opplevde ofte misforståelser mellom
barn og lærerne / foreldre. En spørrende
setning ble av eleven ofte oppfattet som
en bekreftende setning. Det konstruerte
systemet tegnspråknorsk fikk ikke frem
disse og andre nyanser i språket.

En voldsom trafikkulykke med påkjørsel
av buss, gjorde av doktorgraden måtte
utsettes, og at det lenge var usikkert om
disputasen, forsvaret av doktoravhandlin
gen, i det hele tatt kunne gjennomføres.
- Ulykken fikk store konsekvenser for
meg. Det tok lang tid før jeg for eksem
pel kunne lese og skrive igjen, og jeg ble
mye fortere sliten. Derfor har jeg vært 50
% uføretrygdet. Jeg har prøvd å holde det
gående, jeg ville ikke slutte med arbeidet
mitt, men etter at også hendene har be
gynt å svikte pga store slitasjeforandrin
ger, har jeg måttet gi meg. Heldigvis kan
jeg fremdeles holde enkelte forelesninger
om norsk tegnspråk, slik at jeg beholder
kontakten med både studenter og de
ansatte ved universitetet.
- Du har kanskje hobbyer som venter?
- Jeg kan ikke arbeide med hendene, men
jeg har meldt meg inn i et sangkor som
heter «Alle kan synge". Ikke det at jeg er
spesielt flink til å synge, men koret har
400 sangere med varierende sangstemme,
og har plass til alle. Jeg har jobbet så
mye alene at jeg gjerne vil oppleve mer
sammen med andre. Dessuten er det fan
tastisk å være bestemor. Det skal bli mer
tid til å lese skjønnlitteratur, så jeg har ha
nok å fylle dagene med, forsikrer Marit
som er gift med sin Jon Magne Tellevik.

- Er det fremdeles mye vi ikke vet om
norsk tegnspråk?
- Ja, der er mye vi ikke vet, for eksempel
om morforlogien: Det er skrevet lite

om hvordan tegn modifiseres som blant
annet har å gjøre med måten handlinger
blir utført på, og om den grammatiske
utnyttelsen av tegnrommet (lokalisasjon).
Et annet eksempel er setningsoppbyg
ningen. Husk ar i årene etter 1991 hvor
jeg tok min doktorgrad, har det frem
til ganske nylig bare vært forskningsde
len av min halve stilling som har vært
øremerket tegnspråkforskning. Stil
lingen ble redusert fra full til halv etter
bilulykken. Heldigvis har vi hatt' enkelte
stipendiater både i Oslo og i Trondheim
som har skrevet doktoravhandlinger om
tegnspråk eller tegnspråksrelaterte emner,
men stipendiatstillinger er ikke faste stil
linger og doktoravhandlinger omhandler
ofte svært begrensede områder.
- Hva synes du om utviklingen i norsk
tegnspråk.
- Jeg synes det er fantastisk å se engasje
mentet hos mange unge døve og hørende.
Og vi har jo nylig, ved Høgskolen i Sør
Trøndelag, fått landets første professorat
innen faget tegnspråk. Det er mange år
siden OF har snudd i tegnspråkspørs
målet, nå driver de et flott arbeidet for å
fremme språksaken. Glemte jeg å nevne
AI folkehøgskole for døve? De var tidlig
på banen med en klar holdning til norsk
tegnspråk. Og Teater Manu! Det er så
mange som har bidratt til den positive
utviklingen vi har sett de siste årene.

Og så ramser Marit opp en rekke navn:
Arnfinn M. Vonen, Odd-Inge Schrøder,
Hilde Haualand, Kari-Anne Selvik,
Stine Hirsch, Guri Amundsen, Sonja
Erlenkamp, Irene Greftegreff, RolfPiene
Halvorsen og enda flere. Marit vet ikke
hva godt hun skal si om andre som har
bidratt i arbeidet for norsk tegnspråk,
hun er redd for at hun glemmer noen,
men er beskjeden på egne vegne.
- Da jeg begynte å forske i tegnspråk
på 1980-tallet var det liten interesse
for norsk tegnspråk som språk. Noen
møtte arbeidet mitt med sinne, andre
med likegyldighet, det var få som støttet
meg. Men se i dag! Jeg gleder meg til å
demonstrere sammen med mange venner
for norsk tegnspråk 3. novembet, men
enda mer gleder jeg meg til den dagen
- som forhåpentligvis kommer - da norsk
tegnspråk blir et offisielt språk i Norge,
slutter Marit Vogt-Svendsen.

Vi andre kan bare rette en stor takk
til Marit. Hun har satt spor etter seg i
historien for døve og norsk tegnspråk i
sin kamp for at døve i Norge skal ha de
grunnleggende menneskerettighetene
som retten til eget språk er.
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3. november

Derfor demonstrerer vi!
Generalsekretær paal.richard.peterson@doveforbundet.no

Tegnspråk har vist seg som et effektivt og velfungerende kommunikasjonsspråk for døve, et språk som sikrer døves
samfunnsdeltakelse og rett til kommunikasjon. Likevel må vi fremdeles kjempe for at vestlige, opplyste demokratier
skal gi språket den anerkjennelse det fortjener. I dag, med all verdens ny teknologi, god vilje og muligheter til å eta
blere lovgivning, er det fortsatt slik at jeg som døv er tilskuer til de hørendes deltakelse. Selv om jeg ønsker å være
deltakende subjekt med full tilgang til informasjon, får vi fortsatt vite at det er for dyrt å tekste alle programmer, at
det koster for mye å gjøre samfunnsdebatten tilgjengelig via tegnspråktolker, og at tegnspråk ikke kan bli et offisielt
språk før vi har fått alle konsekvenser på bordet.

Yi demonstrerer for at norsk tegnspråk
må få hevet legal status, basert på føl
gende tre argumenter:

a) Tegnspråk som instrument: Alle
språk er først og fremst instrumentelle,
med andre ord redskap for å formidle et
budskap. Dette gjelder bokmål, nynorsk,
samisk, spansk, engelsk, norsk tegn
språk osv. Dermed er dette en relevant
begrunnelse for heving av tegnspråkets
stilling. Døve og sterkt tunghørte har
lettest tilgang til et språk som ikke krever
hørsel, og som man dermed kan bruke
til å formidle og motta informasjon på.
Manglene knyttet til dette perspektivet
kan bedres gjennom styrking av ek
sisterende lovgivning, og gjennom en
sterk antidiskrimineringslov, som man
diskuterer i Norge. Dette perspektivet
kan knyttes til en oppfattelse av døve
som funksjonshemmede som i sin kom
munikasjon med andre ikke er stand til å
oppfatte lyd godt nok.

b) Men språk er også en rettighet, og
med det en forutsetning for demokratisk
deltakelse og engasjement som borger.
Ytringsfriheten, retten til å gi og motta
informasjon, er en del av dette perspek
tiver. Skal jeg stemme ved valg, krever
det at jeg har fått tilgang til informasjon
om de ulike partienes mål. Hvilket språk
ytrer jeg meg best på, og skaffer informa
sjon best via? Er svaret tegnspråk, skal
jeg ha jeg rett til å anvende språket! A
anerkjenne døves rett til å gi og motta in
formasjon på tegnspråk, er et rettighets
argument som ikke kan sikres gjennom
andre lover enn en egen tegnspråklov.

«FN-konvensjonen:
Språk innbefatter talte
og tegnede språk.»

c) Og, ikke minst: Norsk tegnspråk har
en egenverdi for det norske samfunnet.
Språk er også en verdi i seg selv, og en
anerkjennelse av språket blir en anerkjen
nelse av gruppen som bruker språket.
Tegnspråk bærer i seg døves, tunghørtes
og andre brukeres livserfaring, kultur
og historie, og heving av legal status for
dette språket innebærer respekt og aner
kjennelse for dette. Heving av tegnsprå
kets status ut fra dette perspektivet gir
også viktige signaler til samfunnet om at
tegnspråk er et språk på linje med andre,
og at språket kan formidle det samme
som andre språk. Mennesker forbinder
med språket ikke bare sin identitet og
kultur, men også historie, tradisjoner og
allmenn kunnskap er dypt forankret i
et språk. Dette kan vi se i blant uttrykk
som «å hoppe etter Wirkola» (norsk tale)
eller «Milano kommer tilbake» (norsk
tegnspråk) .

Disse tre perspektivene betinger hveran
dre, utfyller hverandre og utgjør søylene
et språklig samfunn står på. Dette gjelder
tegnspråkene på samme måte som andre
språk. Vi savner en lov som sier at det
talte og det tegnede ord har samme verdi!
Dette tror vi ikke minst Fritz Moen-sa
ken dessverre illustrerer godt.

Disse tre perspektivene er grunnlaget for
NDFs og de nordiske døveforbundenes

kamp for anerkjennelse av tegnspråkene.
Vi har hatt mange møter med departe
mentet denne våren. Saken blir omtalt i
språkmeldingen som kommer i høst, og
vi venter spent på hvilke signaler som der
kommer for tegnspråkets status.

FN har vedtatt en konvensjon for funk
sjonshemmedes rettigheter, og i denne
konvensjonen har tegnspråkene fått
en sterk posisjon. Tegnspråk er nevnt i
fem ulike artikler, totalt syv ganger. Jeg
vil peke på den viktige definisjonen av
språk, som kan få store konsekvenser:
«Språk innbefttter talte og tegnede språk
samt andre former for ikke-talte språk.»
Dette er en viktig definisjon, fordi den
sidestiller det talte og det tegnede ord.

Norges Døveforbund hviler ikke. 3.
november arrangerer vi et stort demon
strasjonstog og en markering i Oslo.
Yi håper det kommer over 1000 døve
den dagen! I tillegg er vi i gang med en
DYD-stafett og underskriftskampanje
som forhåpentligvis gir oss tusenvis av
underskrifter å overrekke statsråden ved
markeringen av vårt 90-årsjubileum i
mai 2008.

For de som har lyst til å lese mer om
våre begrunnelser for hevet status for
tegnspråk, anbefaler jeg å gå inn på
nettsiden vår www.deafnet.no og laste
ned rapporten «Begrunnelser for å gjøre
norsk tegnspråk til offisielt språk» «<Om
NDF», deretter «Informasjonsmateriell»).
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Tegnspråk som
offisielt språk

helge.herland@doveforbundet.no

OFFISIELT
O

SPRAI{
i Norge?

Forskningsstipendiat
Patrick Kermit, NTNU,
Trondheim
Mitt første argument er at det faktisk
burde være en selvfølge:
1. Norsk tegnspråk er et unikt språk som
bare tegnes* i orge! orsk tegnspråk er
akkurat like <<norsk» som norsk talespråk.

Norsk tegnspråk er
del av det språklige
mangfoldet i Norge
som utgjør en felles
kulturarv.

Hvorfor må
norsk tegnspråk bli

Vi har utfordret noen av de fremste ekspertene
på norsk tegnspråk her i landet til å komme med
noen argumenter for hvorfor norsk tegnspråk skal
gis status som offisielt språk i Norge.

Professor Sonja Erlenkamp,
Høgskolen i Trondheim
1. Norsk tegnspråk er del av det språklige
mangfoldet i orge som utgjør en felles
kulturarv. Dermed har det norske sam
funnet et ansvar overfor norsk tegnspråk
like mye som overfor samisk eller kvensk
eller andre minoritetsspråk.

2. Norsk tegnspråk er del av identiteten
til en minoritet i Norge. En offisiell
anerkjennelse handler om respekt og det
er på høy tid at samfunnet viser respekt
overfor den tegnspråklige minoriteten
(og deres identitet) som likeverdige sam
funnsborgere.

3. En offisiell anerkjennelse vil føre til en
større forståelse av hva norsk tegnspråk
og det tegnspråklige miljøet er i samfun
net ellers. Ved å gjøre norsk tegnspråk til
et offisielt språk vil vi på sikt bryte ned
barrierer i samfunnet på en måte som
verken teknologiske løsninger som Cl el
ler kunstige kommunikasjonsformer som
«tegn som støtte til munnavlesningell»
kan. Foto: NTNU-media.

Siden jeg i tillegg er opptatt av etikk
synes jeg også at dette handler om aner
kjennelse (2) og rettferdighet (3):

2. En grunntanke i vårt demokrati er at
alle mennesker er likeverdige. Så lenge
norsk tegnspråk ikke er et offisielt språk
i Norge kan ikke de som tegner norsk
tegnspråk føle seg anerkjent som likever
dige med de som taler norsk talespråk.
Selv om de som tegner selv vet at norsk
tegnspråk er et like fullverdig språk som
norsk talespråk, er manglende offentlig
anerkjennelse et signal om mindreverdig
het. Lar man dette signalet slå rot i seg
kan den være skadelig for ens selvbilde og
identitet.
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Tegnspråk som offisielt språk

3. Så lenge norsk regnspråk ikke er er
offisielt språk i Norge eksisterer faren for
at de som tegner norsk tegnspråk ikke får
de samme muligheter til utdannelse, jobb
og livsurfoldelse som de som taler norsk
talespråk. Å få dårligere mulighet til å
forme sitt liv fordi man tegner og ikke
taler, er urettferdig.

*Jeg vil gjerne oppfordre alle til å ta i
bruk dette ordet når man vil tale/skrive
om hva man gjør når man prater et
tegnspråk: Svenskene har det allerede (at
teckna), så det er ingen grunn til at vi
skal ligge i bakleksa.

Dette handler om

anerkjennelse og rett
ferdighet

Førsteamanuensis Odd-Inge
Schroder, Universitetet i Oslo
I Fritz Moen saken ble han vurdert som
språkløs og språksvak (i Romerike Blad
blant annet) enda han hadde et godt
norsk tegnspråk. Han hadde faktisk
språk! Utredningsutvalget om justismor
det på ham anerkjenner ikke tegnspråk
fordi de mangler kunnskaper om språket,
spesielt jurister må vite om tegnspråk
som kommunikasjonsmiddel slik at vi
slipper nye justismord i fremtiden. DER
FOR må norsk tegnspråk bli offisielt
språk i Norge.

Døve elever i grunnskolen og videregåen
de skole har rett til undervisning i og på
tegnspråk i følge Opplæringsloven, men
voksne døve har ingen slik rett. I forbin
delse med Cl-debatten synes legene å
være fullstendig uvitende om tegnspråk.
Med loven kan vi voksne døve blant
annet kreve at nødvendig samfunnsin
formasjon kan gis på tegnspråk og at
alle ansatte som arbeider for døve kan
skaffe seg øket kompetanse i tegnspråklig
kommunikasjon, og det med permisjon.
DERFOR må norsk tegnspråk bli of
fisielt språk i Norge.
Tolketjenesten hører hjemme i Trygde
loven blandet med blinkelys, teksttelefon,
vibratorvekkerklokke. Det går ikke frem
at dette dreier seg om språktolker, det
heter gjerne døvetolker som om de var en
slags escorte eller finere ledsagere for oss
døve. DERFOR må norsk tegnspråk bli
et offisielt språk i Norge.
Når norsk tegnspråk blir offisielt språk i
Norge, vil det blant norske døve styrke
den språklige identiteten, gi økt selvfø
lelse og skape stolthet over et rikt språk.

Når norsk tegnspråk

blir offisielt språk i

Norge, vil det blant

norske døve styrke

den språklige iden

titeten, gi økt selv

følelse og skape stolt

het over et rikt språk

Professor Arnfinn Muruvik
Vonen, Universitetet i Oslo
Det er mange gode grunner til å heve
statusen til norsk tegnspråk i det norske
samfunnet, og en arbeidsgruppe i Norges
Døveforbund har tidligere i år skrevet
om dette i rapporten Begrunnelserfor
å gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk
(se www.deafnet.no) Her skal jeg bare
trekke fram et par av de gode grunnene:

1. Synliggjøring i det norske samfun
net. Selv om statusen til norsk tegnspråk
er blitt hevet i løpet av de siste tiårene, er
det fortsatt mange misforståelser i sam
funnet om hva norsk tegnspråk er, og om
hvor viktig språket er, både som daglig
språk for en hel del mennesker og som
del av vår felles norske kulturarv. Når
språket får en hevet offisiell status, vil det
bli lettere å spre kunnskap om og respekt
for språket og dem som bruker det, til
alle deler av samfunnet.

2. Internasjonale forpliktelser. I de
senere årene har flere av de internasjonale
organisasjonene som Norge er medlem
av, arbeidet for å styrke tegnspråkbruker
nes rettigheter. Det gjelder blant annet
FN, Europarådet og Nordisk råd. Noe
av dette arbeidet handler om å rette opp
tidligere forskjellsbehandling av tegn
språkbrukere i forhold til talespråkbru
kere. Norge er forpliktet av det man blir
enige om i disse organisasjonene, og da
bør vi også forvente at det arbeides for
tilsvarende økt rettferdighet gjennom vår
norske lovgivning.

Det er fortsatt mange

misforståelser i sam

funnet om hva norsk

tegnspråk er

8/2007 0lfedlemsblad for 1V.grges 'Døveforbund døves TIP§SKR!FTj 9



I{onsekvenser om norsk tegnspråk
blir offisielt språk

Hva betyr det?
Vi har spurt noen av lederne av bedrifter og institusjoner hva det vil bety for deres bedrift om
norsk tegnspråk blir offisielt språk i Norge.

Gunnar Dehli
daglig leder Signo

En tegnspråklov i Norge vil komme til
å bety mye for de menneskene Signo
jobber blant. Det viktigste jeg har lyst til
å trekke fram, er at det vil gjøre det mye
lettere for døve med behov for omsorgs
tjenester, å kunne kreve å få språklig
tilrettelagte tilbud. Det vil si at døve må
kunne kreve at de som bistår dem, kan
kommunisere med dem, kan norsk tegn
språk. Videre betyr det at når vi får en
tegnspråklov, må døve kunne kreve å få
tilbud i tegnspråkbaserte sammenhenger.
Det vil for eksempel si å kunne få bo på
sykehjem eller i omsorgsboliger, der det
er andre døve en kan kommunisere med.
l dag har ikke døve slike frie valgmulig
heter.
En tegnspråklov vil kunne virke inn på
andre lover og ikke minst på beslutnings
prosesser. Når for eksempel en kommune
skal behandle en sak om omsorgstilbud
til en døv, vil de måtte ta hensyn til
døves språklige behov på en annen måte,
enn det de trenger å gjøre i dag.
En tegnspråklov vil bli det viktigste
redskap for å sikre døves samfunnsret
tigheter!

Terje Johnsen
prost i Døvekirken

Om norsk tegnspråk blir offentlig språk
i Norge
- vil kristne bøker, religiøs litteratur, tros
opplæringsmateriell og mange flere bøker
i Bibelen bli oversatt til tegnspråk
- vil det komme flere andakter og guds
tjenester for døve på TV
- vil det være enklere å få økonomisk
støtte til å gi ansatte i Det døvekirkelige
arbeid høyere tegnspråkkompetanse.

Bjørn Røine
leder av døveidrettskomiteen

Det ville bety veldig mye for døveidret
ten generelt om norsk tegnspråk ble
offisielt språk. Da vil døve av Norges
Idrettsforbund og idrettsmiljøet i større
grad bli sett på som en språklig gruppe,
og ikke bare som en handikappgruppe.
Døveidretten har alltid stått srerkt i tegn
språkmiljøet, vi har alltid representert
grasrota av døve. Vi har mange møte
plasser der døve tegnspråkbrukere møter
hverandre i forskjellige sammenhenger,
både på idrettsbanen og i organisa
sjonssammenheng. Vi har seminarer,
årsmøter, ting - og arrangerer døve
mesterskap, skolemesrerskap, turneringer
og andre konkurranser. Uten tegnspråk
er døveidretten død, derfor støtter vi
selvsagt en tegnspråklov!
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Konsekvenser om norsk tegnspråk
blir offisielt språk

Ivar Sletto
daglig leder Døves Media

Hvis norsk tegnspråk blir offisielt språk
vil det medføre at svært mye offentlig
informasjon må oversettes til tegnspråk.
Dette må utløse større offentlig tilskudd
til videoproduksjon og Døves Media vil
få mer arbeid. Det er grunn til å forvente
at en viss mengde offentlig informasjon
blir oversatt til tegnspråk. Kanskje blir
mye av informasjonen distribuert på
internett. Det kan også åpne muligheter
for å lage mer tegnspråkpoesi, tegnspråk
dramatikk, hvilket også er interessant å
bevare for ertertiden på video og det vil
kunne medføre mer arbeid for Døves
Media.
Det er kanskje i NRK-sendingene en vil
merke den største forskjellen Det synes
som om NRK vil satse på mer på tolking
og teksting av programmer. Forplik
telsene i forhold til en tegnspråklov, en
språklig minoritet, vil NRK hovedsak
lig oppfylle ved tegnspråktolking på
NRKI Tegnspråk. Det et liten grunn til
optimisme når det gjelder program med
tema fra døvemiljøet laget på tegnspråk.
Det vil bli som før. Det er ikke nødven
digvis slik at en tegnspråklov vil medføre
en dramatisk økning i tilskudd for Døves
Media. «Språkmeldingen» fra kulrurde
partementet som kommer ut på høsten,
vil gi en pekepinn om regjeringens syn
på tegnspråk som offisielt språk. Uavhen
gig av tegnspråklov, vil kanskje arbeide
med universal utforming, handlingspla
nen og loven som skal tre i kraft i 2011,
medføre store økninger i informasjon på
tegnspråk.

Mira Zuckerrnann
teatersjef Teater Manu

Der vil få betydning på Bere områder:
Det viktigste er kanskje at Teater Manu
får en viktigere rolle når det gjelder å
synliggjøre og alminneliggjøre norsk
tegnspråk i samfunnet. Media vil i større
grad enn i dag, ta Teater Manu mer på
alvor, ved at de begynner å se våre teater
stykker og skrive om våre forestillinger.
Vi forventer også at stadig Bere hørende
vil se våre teaterstykker, og på den måten
tilegne seg bedre kunnskaper om norsk
tegnspråk og døves kultur.

Norsk tegnspråk som offisielt språk kan
gi teateret bedre økonomiske betingelser
når det gjelder oversettelser og dramati
sering av teatermanus fra norsk til norsk
tegnspråk. Der vil bli større bevissthet
om døve og tegnspråk, noe som vil føre
til mer kunnskap om vår teaterform. Te
ateret vil få økt selvbevissthet og trygghet
i sine språklige valg på scenen. Dette vil
smitte over på det døve publikummet
som vil føle enda mer stolthet over eget
språk, samt gi en aha-opplevelse over
rikdommen som er i norsk tegnspråk.

Det vil bli mer vanlig med norsk tegn
språk i ulike utdanningsinstitusjoner.
Kanskje kan det komme i gang en utdan
ning av døve skuespillere på høgskoleni
vå, slik at rekrutteringen av nye skuespil
lere kan bli lettere.
Teater Manu er i bevegelse, det norske
tegnspråk er i bevegelse - et variert sce
neuttrykk hvor vi utfordrer tegnspråket
er en viktig oppgave for oss!

Per Ove Nybråten
rektor Ål folkehøyskole
og kurssenter for døve

AI folkehøyskole og kurssenter for døve
har gjennom mer enn 30 år vært en
kulrurformidler når det gjelder norsk
tegnspråk, døves kulrur og historie. For
oss som skole og kurssenter, og ikke
minst for våre ansatte, ville dette betyr
en anerkjennelse av det arbeider som er
gjort i medgang og motgang gjennom
mange år. I vårt daglige arbeid er det
ikke sikkert det ville bety store forand
ringer. Vi føler vi på mange måter er der;
vi har ideologisk, og i praksis, anerkjent
tegnspråk som vårt offisielle språk i
mange år.

Samfunnsmessig vil det ha betydning og
derfor indirekte betydning for oss. Det å
kunne motta og gi informasjon på tegn
språk ville åpne nye muligheter for reell
medvirkning og reell likestilling.
Språk er kultur, kultur er språk og språk
er makt. Norsk tegnspråk med starus
som offisielt språk i Norge ville bety en
anerkjennelse av døve som språklig og
kulturell minoritet. Det har stor betyd
ning for den døve treåringen i skolens
barnehage, det har betydning for den
døve niåringen som følger foreldrene
på kurs hos oss, det har betydning for
nittenåringen på folkehøgskolen, det har
betydning for foreldre, søsken og beste
foreldre på kurs og det har betydning for
pensjonisten på kunst- og håndverkuka
vår.
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Tegnspråk som offisielt språk

Blir du med på demonstrasjonen
i Oslo 3. november?

Ivar Larsen Sveberg, Verdal
Ja, jeg regner med at vi blir en gruppe
fra Nord-Trøndelag som tar toget til
Oslo. Alle i døveforeningen støtter
kravet om tegnspråk som offisielt språk,
men spesielt de eldre kvier seg for å dra
helt til Oslo. Når norsk tegnspråk blir
offisielt språk blir det lettere for oss å få
gjennomslag for saker lokalt som kan
bedre døves situasjon i samfunnet. Det
blir også lettere å få hørende til å lære et
språk som har offisiell status.

Vibeke O. Larsen, Ålesund
Ja, vi er en gjeng som flyr sammen til
Oslo. Jo flere vi blir, jo sterkere står
vi. En tegnspråklov skal hjelpe oss til
å få mer tegnspråklig og annen visuell
informasjon. Vi skal ha rett til å delta
i samfunnet på lik linje med andre.
Hørende vet for lite om døve og språket
vårt. På norsk tegnspråk kan vi tegne like
fritt som hørende kan tale. Hva hadde vi
døve vært uten norsk tegnspråk?

May-Britt Nyløkken,
Drammen.
Ja, jeg deltar selvsagt på demonstrasjo
nen. Det er viktig med økt kunnskap om
norsk tegnspråk i samfunnet. Dessuten
blir vi ofte diskriminert, ikke minst på
TV-kanalene. Se bare på NRKI som
kutter ut <<Tid for tegn" og «Nyheter
på tegnspråk» hvis det kolliderer med
sportssendinger. Jeg ønsker at alle døve
og tunghørte barn skal få undervis-
ning på et godt tegnspråk. Jeg er stolt av
språket mitt og forstår ikke at det skal
være noe dårligere enn bokmål, nynorsk
og samisk.

Odd Skjellum, Strømmen
Ja, fordi det er en viktig markering. Det
er viktig at vi viser hvem vi er, og at vi
er mange. Norsk tegnspråk er vårt språk
og kulturen blant oss døve er viktig å
ta vare på. Dessverre må det en lov til
for at tegnspråkbrukerne skal sikres de
rettighetene i samfunnet som andre tar

som en selvfølge. Samene er blitt løftet
som gruppe etter at språket deres fikk of
fentlig aksept, nå må det være døves tur.
Vi skal slippe å stå med luen i hånden i
fremtiden, samfunnet skal respekteres oss
for den språklige gruppen vi er.

Berthe Vangen, Hamar
Ja, selvsagt skal jeg demonstrere. Det er
viktig at vi «vanlige døve" viser at vi vil
ha en tegnspråklov. En slik lov vil føre til
at flere lærer tegnspråk, det vil bli lettere
å få tolk - på Hamar har vi bare en tolk!
Jeg håper også at det vil gi oss mer tegn
språk på TV-kanalene, både program
mer som er laget på norsk tegnspråk og
programmere som blir tolket til norsk
tegnspråk, for eksempel sportsprogram
mer.

Noen mener kanskje det er mye stoff
om norsk tegnspråk i dette bladet.
Da sier vi det sammesom redaktør
Thorbjørn Johan Sander, sa
i nr. 12/1978:

«Jeg tror at tegn
språk er nesten
like viktig for døve
som mat.»
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Kl 19 Odysseen spilles i Riksteatrets lokaler i Nydalen.
Billetter: www.billettservice.no

KIle Odysseen spilles i Riksteatrets lokaler i Nydalen.
Billetter: www.billettservice.no

Fredag 2. november
Åpent hus hos Teater Manu, Schleppegrells gate 32, fra kl 12 - 16.
Program: oppvisning, foredrag og diskusjoner, blant annet: «Tegnspråk som
scenespråk». Kafe.

Torsdag l. november
Åpent hus i Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, fra kl 13 - 24. Salg av mat og
drikke. Foredrag kl 15: «Tegnspråket ties i hjel» av professor Sonja Erlenkamp.
Diskusjon etterpå.

Lørdag 3. november
Arrangement påYoungstorget fra klm - 13 med kafe og:
- Appeller ven enkeltpersoner, organisasjoner og støttespillere
- Teater Manus kulturverksted for ungdom opptrer
- Se kjendiser få tegnspr~kundervisning fra scenen!
- Lynkurs i tegnspråk for hørende
- Aktiviteter for barn, ungdom og voksne
- Vertsordning: spør om du lurer på noe!

Puben Shamrock (nabo til Teater Manu) er åpen hele dagen for varm mat og treffsted.
Og et samlingssted etter forestillingen!

Følg med på deafnet.no for oppdatert liste over talere, kjendiser og andre som
kommer!

Kl 13 starter demonstrasjonen, som går via Torggata og Karl Johans gate til Stortinget.
Ca kl 14 overrekker vi våre krav til politikerne. Du blir vel med!
Tegnspråkets fremtid - vårt felles ansvar!

Kl 19 Odysseen spilles i Riksteatrets lokaler i Nydalen.
Billetter: www.billettservice.no

Om kvelden er det fest! Oslo Døveforening har stengt av hele gaten og satt opp telt!
Det er åpent fra kl 15 - Ol. Salg av hamburgere, pølser, smørbrød, kaker, øl, vin, brus
og kaffe. Entre. 20 kroner. Underholdning ved Oslo Døveteater. Eget ungdomsopplegg
ved ungdomsgruppa PAFF.
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TSS eller tegnspråk?

- istedenfor norsk
tegnspråk?

Professor Sonja Erlenkamb

I det siste har et spørsmål reist seg Igjen når det gjelder hvilket språklig
tilbud det norske samfunnet skal gi barn med hørselshemning: Hva er det
beste vi kan gi barn med en viss (naturlig eller kunstig) hørselsrest? Særlig
i forbindelse med habilitering av døve barn med Cl har det blitt diskutert
om disse barna skal vokse opp med kun talespråk, med både tegnspråk
og talespråk eller med en blandingsform som for eksempel TSS (tegn som
støtte).

Det virker nesten som om vi begynner
en gammel diskusjon helt om igjen og
som om alle ridligere, faglig begrunnete
innvendinger moe er blandingssyscem er
gleme. TSS er en kunsrig språkform og
det er ikke den førsre gangen ar det hø
rende samfunnet prøver «å gi» en kunstig
språkform døve og wnghørte. I Norge
har vi både bruke regnspråknorsk, tegn
ril tale og i det siste har jeg Bere ganger
hørt begreper «NMT» (Norsk Med Tegn
støtte). Jeg skal ikke gå inn i forskjellene
på disse, men det alle sysremene har fel
les er ar de er kunstige språkformer. Der
å prøve å innføre en kunsrig språkfO(m er
ikke noe nyn i andre sammenheng hel
ler. Det mest kjente eksemplet fO( dette i
dag er kanskje Esperanto som - på tross
aven liten trofast tilhengerskare - aldri
fikk internasjonal gjennomlag som kan
måle seg med bruk av nawrlige språk.
Alle forsøk på å innføre en kunstig språk
form har felles at ingen av dem har vært
en stor suksess.
Årsaken til dette er at kunstige språk
former ikke er like fullstendige, like
effektive og like Beksible kommunika
sjonsformer som språk som har fått lov å
utvikle seg nawrlig. I tillegg er det ingen
som har sin identitet knyttet til denne
kunstige språkformen. Til og med nawr
lige blandingsformer av språk (såkalte

Pidginspråk) oppstått i siwasjoner der
folk i samme samfunn ikke hadde et
fellesspråk, utvikler seg ener hvert til et
eget fullverdig språk, nettopp fordi det er
mer effektive. Det vi også vet fra denne
type språkutvikling er at foreldre ikke
trenger å snakke språket helt perfekt fO(
at barna skal utvikle et fullstendig og
feilfritt språk. Dette betyr i praksis at hø
rende foreldre av døve barn ikke trenger
å være verdensmestere i tegnspråk for å gi
barnet sin et bra språklig tilbud.

år TSS nå har kommet mer på banen
igjen som et undervisningsredskap for
barn med Cl må vi spørre oss om vi ikke
går tilbake til gamle og velkjente feil.
TSS er en blanding av norsk talespråk
grammatikk og ordforråd kombinert
med tegn lånt fra norsk tegnspråk
(NTS). Dette systemet har sine ulemper.
Forskning har visst at det tar omtrent 2.5
ganger lengre tid å produsere et gjen
nomsnittlig tegn enn et gjennomsnittlig
ord. Imidlertid er tegnspråkytringer
gjennomsnittlig ikke lenger enn ta
lespråksytringer. Årsaken til dette ligger
i tegnspråkgrammatikken som fører til at
Bere ting kan uttrykkes simultant i tegn
språk der man må gjøre det sekvensielt
(dvs. en etter en) i talespråk. Det virker
som om kognitiv friske menneskehjerner

foretrekker informasjonsByt i en viss
hastighet. Når man kombinerer norske
ord og norsk grammatikk med tegn fra
NTS fører dette til en forsinkelse i infor
masjonsByten. Som konsekvens oppleves
kommunikasjonen som slitsom og tregt.
Med andre ord: TSS forsinker hjernens
foretrukne informasjonsflyt på en måte
som ikke tjener en frisk hjerne.

Når hjernen har en eller annen form
for skade eller utviklingshemning kan
TSS sin «treghet» faktisk bidra til å
gjøre kommunikasjonen lettere, siden
den forsinker informasjonshastigheten.
For en frisk hjerne derimot blir det bare
slitsomt.

«Språk bidrar til iden
titetsutvikling til den
enkelte. Språk skaper
sosialt fel1eskap.»

Språk er også mye mer enn kun in
formasjonsutveksling. Språk bidrar til
identitetsutviklingen til den enkelte.
Språk skaper sosialt felleskap. Og hvor
morsom blir egentlig en vits fortalt på
TSS - særlig en vits som lever av ordspill
og/eller en viss hurtighet i fortellingen?
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TSS eller tegnspråk?

Det er også mulig at man kan utrykke
poesi på TSS - men hvor vakkert blir det
når norsk talespråkspoesi presses i en slik
form, for ikke å snakke om tegnspråk
poesi som trolig ikke er mulig å fremføre
på TSS?

TSS vil gi begrensninger til de som base
rer seg på TSS som sin hovedkommuni
kasjonsform. En av begrensingene ligger
i at den visuelle delen av TSS ikke kan
stå for seg selv, fordi det er en meningsløs
rekke av tegn som ikke har noen sam
menheng. Sammenhengen i TSS-tekster
ligger i den talespråklige delen. For å
kunne skjønne den trenger man derfor
en viss lydoppfattning ogleller stødig
kompetanse i norsk.

En undersøkelse som en amerikansk
regnspråkforsker har gjort på bruk av
den amerikanske varianten av TSS viser
at døve som kun oppfatter den visuelle
delen av TSS oftest misforstår innholdet
av det som blir sagt. Dette er ikke så rart
siden de må gjette seg til en sammenheng
mellom tegnene de får presentert som
perler på en snur. Når man må bruke
så mye krefter på å skjønne meningen
av det som blir sagt spørs det hvor mye
kapasitet man har tilovers for å bearbei
de og tenke gjennom det som blir sagt.
Informasjonen når kanskje frem, men
blir budskapet forstått?

TSS er på mange vis en blandingsform
av to halve språk, i hvert fall sett fra
døves og tunghørtes perspektiv. Norsk
tale kan ikke alltid oppfattes helt pga
hørselsbegrensningen og tegnspråket er
kun tilstedet som lånte tegn, uten gram
matikken. Tegnene er som puslebiter som
ikke kan settes sammen, fordi noen har
klipt av deres hjørner og kanter. Tegn
satt i en talespråksgrammatikk blir trege,
ueffektive og usammenhengende. Da er
det kanskje ikke så rart at noen av de få
forskningsresultater vi har om barn med
Cl og såkalt «totalkommunikasjoll», altså
bruk av blandingsformer, viser at barna

med totalkommunikasjon gjør det delvis
dårligere enn de som ikke møter en blan
dingsform i det daglige livet sitt.

«Tospråklighet er be
viselig ikke skadelig
for et barns utvikling,
tvert om... »

Forstå meg rett: jeg mener absolutt
at TSS kan brukes med hell for noen
brukergrupper og har sine fordeler for
eksempel for både barn med utviklings
hemninger og døvblitte voksne. Den
første gruppen får antageligvis en fotdel
ut av å kunne forsinke kommunikasjo
nen. Den andre gruppen er morsmåls
brukere av norsk som behersker norsk
fullt ut og derfor lettere kan forholde seg
til TSS enn døvfødte barn kan. De har
allerede et fullt språk som de får supplert
med noen tegn, dessuten er det ofte eldre
voksne og det vanskeligere for dem å lære
seg et nytt språk enn det er for barn.

For barn med en tidlig hørselshemning
derimot mener jeg at man bør være for
siktig med bruk av TSS som hovedkom
munikasjonsmidde1. Hva er så alternati
vet? Vi har to språk i Norge som begge
kan være støttepilarer for barn med Cl:
norsk og norsk tegnspråk. Tospråklighet
er beviselig ikke skadelig for et barns ut
vikling, tvert om, den kan gi noen goder
som de fleste ettspråklige voksne strever
med å tilegne seg, slik som økt toleranse
overfor andre kulturer, hurtigere forstå
else av andre språk osv.

Nå hører jeg igjen stemmene som jeg
har hørt så mange ganger de siste årene:
«Jammen, vi gir jo foreldrene til barna
med Cl kun det DE vil ha». Da ønsker
jeg å stille et spørsmål tilbake: hva slags
informasjon får disse foreldre? Får disse
foreldre virkelig vite alle fordelene ved å
vokse opp tospråklig og alle ulempene for
deres barns utvikling knyttet til en opp-

vekst med ren TSS? Blir de informert om
faren for at barnet blir mer eller mindre
språkløs når barnet ikke fungerer som
hørende, men ikke har fått lært tegn
språk? Og har vi virkelig så liten forstå
else for hva det betyr å være forelder i en
slik situasjon? Tror vi virkelig foreldrene
ønsker alltid å gå den (tilsynelatende)
mest lettvinte veien? Jeg har gjennom
årene møtt mange foreldre som var villig
til å gå veldig langt for å gi barnet deres
den best mulige sjansen til å utvikle sitt
eget potensial fullt og helt.

«Hvis jeg hadde hatt
et døvt barn selv ville
barnet mitt fått både
Cl, talespråk og tegn
språk.»

Hvis jeg hadde hatt et døvt barn selv ville
barnet mitt fått både Cl, talespråk og
tegnspråk. Jeg ville ikke nøle et sekund.
Nettopp fordi jeg vet at barnet da vil få
alle muligheter for å bli det mennesket
det har mulighet til å bli. Men jeg har
fordelen at jeg faktisk vet hvordan alter
nativene ser ut. Jeg kjenner TSS, jeg har
fulgt med på Cl-utviklingen (og resulta
ter det gir for barna), jeg kjenner norsk
tegnspråk og jeg lever selvet tospråklig
liv. Kjenner man alternativene så godt
er valget enkelt. Derfor er svaret nokså
enkelt: gi foreldrene hele bildet, ikke bare
halve. La dem møte folk som har kunn
skap nok på ALLE språkformer som står
til alternativ. Vis dem forskningsresul
tater, ikke bare de som går på hørsels
funksjonen, men også de som forteller
noe om språkutviklingen og den mentale
utviklingen av barn med Cl. Antagelig
vis vil flere foreldre da velge bort TSS
som hovedkommunikasjonsform, rett og
slett fordi de vil forstå at det er bedre å gi
barnet sitt to fulle språk enn to halve.

TEGNSPRÅKETS FREMTID, VÅRT FELLES ANSVAR!
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Ny giv!

Ny giv i foreninger og forbund
helge.herland@doveforbundet.no

- Vi i døveforeningene sier «de» om NDF. De ansatte og styret i NDF sier «de» om døveforenin
gene. Vi må slutte med dette. Vi må bruke ordet «vi». Vi er alle NDF, enten vi er NDF sentralt
eller NDF-Iokalt. Sammen skal vi arbeide for å nå målene.

25 deltakere var samletpå kurset i Lørenskogfor å hente mer kunnskap om hvordan vi skal drive
det interessepolitiske arbeidet lokalt

Denne klare meldingen kom fra Lars
Aksel Berge på NDF kurset «Ny giv»,
som ble arrangere på Lørenskog de siste
dagene av september. Kurset samlet 25
deltakete og målet med kurset var å få
forbund og foreningene til å samarbeide
for å skape et bedre samfunn for døve
og runghøree. Lars Aksel er tillitsvalgt i
Stavanger Døvesemer. Han er blin døv
som voksen, men med døve foreldre og
en søster som heter Hanne B. Kvitvær
behersker han selvsagt tegnspråk. Til
Døves Tidsskrift utdyper hans ytringen
han kom med på kurser.

- NDF har vedtan en srort og flott ar
beidsprogram, men jeg savner en klargjø
ring av hvem som skal arbeide for å få de
forskjellige tiltakene gjennomføre. Hva
skal NDF-semralt arbeide med og hva
skal NDFs lokale foreninger ta ansvar
fot? Vi må bli mer bevisste på at vi er

en felles forbund, der vi skal vedta felles
mål, men også der vi skal jobbe felles for
å nå målene.
- Hva mener du om kurset?
- Kurset har gin oss fra Stavanger et
spark bak. Vi har jobbet lin utad mor
politikerne i Rogaland, men vi ser at vi
må gjøre mye mer. På det første styremø
te i Stavanger Døvesemer vil jeg derfor
foreslå at vi opprener et imeressepolitisk
utvalg. Vi bør også se på srrukruren med
3 døveforeninger i Rogaland. Har alle
foreningene kompetanse nok til å drive
politisk arbeid? Kan vi slå oss sammen i
en sterk forening og drive en felles arbeid
utad mot politikere og byråkratene, men
samtidig beholde dagens foreninger som
sosiale møteplasser, spør Lars Aksel.

Et spark bak
Noe av målet med kurset var nettopp å
gi foreningene et spark bak, eller kanskje

Laks Aksel Berge mener det må en holdnings
endring til både i NDF og i foreningene når det
gjelder å snakke om «de og vi».

renere sagt: gi de en gulrot foran som
kan friste til mer bevisst imeressepolitisk
arbeid. Forbundsleder Hanne B. Kvitvær
sa det slik ved åpningen:
- Det er ikke nok at noen av storeings
politikerne kjenner sakene våre. Også
lokalpolitikerne må kjenne døves sirua
sjon og hva som må til for at samfunnet
skal bli mer tilgjengelig for oss. Hvor
mange foreninger har god komakt med
politikere og byråkrater i sin kommune,
spuree hun.

Svaret var ganske nedslående. Derfor
var det inspirerende å følge med på
Rune Andas forelesning om det imeresse
politiske arbeidet i Bergen Døvesenter.
Som daglig leder i døvesenteret har han
løpende komakt med de politiske lederne
i kommunen. Gjennom e-post holder
han det mesre av dialogen og responsen
fra politikerne er svære positiv.
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Forbundsleder Hanne B. Kvitvær takker Rune
Anda fOr en lærerik fOrelesning.

- Vi må ikke kontakte politikerne bare
hver gang vi ktever mer penger til foren
ingen, sa Rune.
- Det er like viktig at vi sender korte
meldinger i forbindelse med aktuelle
saker, at de får tilsendt medlemsbladet til
foreningen og at vi deltar på møter der
politikken for funksjonshemmede i kom
munene diskuteres.

Rune fortalte at grunnlaget for den gode
politiske kontakten legges i den politiske
debatten som døvesenteret i alle år har
hatt ved hvert stortingsvalg og kommu
ne-/fylkestingvalg. Altså annet hvert år.
- Det at politikerne kommer til døvesen
teret for å ptate politikk direkte til våre
medlemmer gir oss en utmerket mulighet
til å bli kjent med dem og bygge nett
verk. Gjennom debattene og kontakten
med politikere har Bergen Døvesenter
blant annet fått gjennomslag for kommu
nalt rådgivningskontor for døve, oppstart
av døvetolkutdanning på høgskolen, et
årlig kommunalt tilskudd til foreningen
på 700.000 kroner og mer til.

Gøy på kurs!
Generalsekretær Paal Richard Peterson
startet søndag kl 09 med en forelesning
om noe så spennende som «regionrefor
men».
- Fra 1. januar 2010 skal det gjennomfø
res en forvaltningsreform i lorge. ye
folkevalgte regioner skal erstatte dagens
fylkeskommuner. Ansvars og oppgave
fordelingen mellom forvaltningsnivåene
skal avklares og den regionale statlige
forvaltningen skal gjennomgås, messet
unge Peterson.

Er det ikke gøy å være med på NDF
kurs, fleipet han i kjent stil. Paal viste
til at landsmøte i Molde vedtok at NDF
skulle se nærmere på organisasjonsmo-

dellen. Det er naturlig å velge en modell
som er i tråd med den nye offentlige
strukturen på fylkesmodellen.

- Kanskje blir dagens fylker erstattet av
4 - 5 store regioner, på samme måte som
organiseringen av helsevesenet. I dag har
vi en lite logisk foreningsstruktur. Bare
noen steder har vi fylkeslag, andre steder
har vi flere foreninger som ligger svært
nær hverandre geografisk. Det blir en
utfordring å finne en modell lokalt som
kan møte morgendagens utfordringer, sa
han.

Interessepolitisk konsulent Sissel Gjøen
foreleste om NDFs interessepolitiske
arbeid. Forbundsleder Hanne B. Kvitvær
fulgte opp generalsekretærens tanker i
sin forelesning om hvordan NDF-sentralt
og lokalt kan tenkes organisert i fremti
den. Hun understreket at hennes utspill
bare var et første forslag for å komme
i gang med debatten. Det er søkt om
prosjektpenger fra Helse- og Rehabilite
ring for å begynne et arbeid som utreder
alle sider ved organisasjonen i fremtiden,
informerte hun.

Eksterne forelesere
Sekretær for helse- og sosialkomiteen i
Oslo kommune Hans-Olav Toft foreleste
om kommunal organisering og saksbe
handling. Han understreket at det er
viktig å bygge opp kontakter både innen
for kommunens administrasjon, altså
blant byråkratene - og blant politikerne.
Hans-Olav gaven grundig innføring i
kommunal saksbehandling og politik
kens mange krokveier til målet.

Gunnar Buvik fortalte om det interes
sepolitiske arbeidet i orges Handikapp
forbund. Handikappforbundet har nylig
gjennomgått store organisasjonsendrin
ger for å møte de fremtidige utfordrin
gene i samfunnet og hvordan de best kan
påvirke samfunnsutviklingen. Selv om
Handikappforbundet har 19.000 med
lemmer og NDF bare 2.500 kunne det
meste av det Gunnar fortalte overføres til

DFs situasjon. I stikkordsform kan vi
nevne noe av alt det interessante Gunnar
bidro med.
- Den vil stadig bli vanskelige å opprett
holde de tradisjonelle foreningene og
forbundet.
- Stadig flere vil søke seg til uformelle
nettverk.
- Færre vil bli tillitsvalgte og kravene til
tillitsvalgtes kompetanse vil øke.
- Den internasjonale arene vil bli stadig
viktigere.

Gunnar Buvik fOrtalte om det interessepolitiske
arbeidet til Norges HandikappfOrbund, tolket
av Kristin Berg.

- Hvordan skal vi nå frem til ungdom
mene?

For å møte noen av disse utfordringene
vil Handikappforbundet bygge opp 9
sterke regionale enheter i landet som skal
gjennomføre de interessepolitiske må
lene. Forbundet vil tydeligere markere at
de ser på all fysisk utestenging og sosial
isolasjon av funksjonshemmede som dis
kriminering. De vil markere seg sterkere
i samfunnsdebatten og erkjenne at media
blir en stadig viktigere brikke i arbeidet
for å nå de målene som forbundet har.
Handikappforbundet skal bygge allianser
med alle typer aktører, det offentlige, pri
vate og interesseorganisasjoner nasjonalt
og internasjonalt.

Rollespill
Mellom alle forelesningene ble det
heldigvis også tid til gruppearbeid med
rollespill, der deltakerne skulle forberede
og presentere en sak først for byråkratiet
i kommunen - og senere for kommune
styret. Det ble mye latter og godt humør
aven slik arbeidsmåte, men bak latteren
lå også erkjennelsen av at dette er et om
råde vi må bli dyktigere på. Vi må trene
bevisst på å selge sakene våre og skolere
oss for å møte både firkantete byråkrater
og uinteresserte politikere (som gjerne
gjemmer seg bak en avis).

Gulroten
Forbundsleder Hanne oppfordret for
eningene til å arrangere skoleringskurs
i interessepolitisk arbeid. Hun lovet at
forbundet ville støtte hvert kurs med kr.
30.000, så langt pengene rekker og etter
først til møllen prinsippet. I tillegg til
dette vil foreningene kunne velge om de
vil ha en bærbar PC eller en billedprojek
ror. Tilbudet gjelder ut året, og vi regner
med at det blir kamp om pengene og
utstyret.
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Vellykkete idrettsleker i Trondheim

Tekst og bilder: Kjetil Hestnes

Lørdag 8. september stod 54 barn og unge fra Skådalen, Hunstad, Vetland og selvsagt verts
skolen A.C. Møller, ikledd regnfrakk og lett treningstøy i forskjellige farger. Det regnet
voldsomt. Presis kl 10 ble idrettslekene åpnet av Trondheims ordfører Rita Ottervik, med det
tunge ordførerkjedet rundt halsen. Det var særdeles flott at hun hadde anledning til å stå for
åpningen, tross hektisk program bare to dager før kommunevalget. Hun overrakte en flott
keramikkskål til Trondheim Døves Idrettslags leder Tore Solem. Skålen var en premie til den
skolen som oppnådde flest poeng sammenlagt under idrettslekene.

Friidrett på Dalgård stadion
Konkurransene i friidrett foregikk
på Dalgård stadion, mest kjent som
treningsbanen til Vebjørn Rodal. Han
som vant det legendariske gullet på 800
meter under olympiaden i Atlanta i
1996. Heldigvis ble været bedre og sola
tittet frem. Tore Solem og Irene Korstad
organiserte deltakerne etter alder og
øvelser. Det skulle konkurreres i kulestøt,
lengde, høydehopp, kast liten ball og 60
meter sprint. Dagen på friidrettsbanen
ble avsluttet med stafett.

Et stort apparat av frivillige; foreldre,
tegnspråkstudenter og medlemmer i
idrettslaget var med og hjalp til slik at
øvelsene gikk knirkefritt. Det var artig
å studere barna. Joen var opptatt med
å yte sitt beste, mens andre var mest

opptatt av det sosiale. De synes det var
viktigst å treffe andre, de tok ikke kon
kurransene så høytidelig. Det skal være
moro å være med idrettslekene, det er det
aller viktigste. Men noen hadde presta
sjoner det er verdt å legge merke til.

Nina H Solem er et navn vi sikkert vil
treffe på fremover i idretten. Spesielt
innenfor kastøvelsene utmerket hun
seg. Hennes 2 kg kulestøt landet på hele
10,10 meter. Hun klarte 42,99 m i kast
av ball, det var nesten 12 meter lengre
enn nesr beste jente Hege Ulstein fra
Hunstad. 15 årige Tine Granmo, som
er elev på A.C. Møller, støtte 3 kg kulen
7,10 meter. Hun kastet ballen 45,99.

I klassen gutter 10 - 12 år var det en sterk
kulestøter: Mikal Fossen, 12 år, fra A. C.

Møller flyttet 2 kg kulen hele 8.90 meter,
men Emil Hareide var hakk i hæl med
7,80 meter og Skådalens Henrik Johan
nessen klarte gode 7,60 meter.
Henrik Johannessen viste sin sterkeste
side i ballkast, med et kast på 37,74
meter. Kulespesialisten Mikal Fossen var
ikke mye dårligere og klarte 34,09 meter.
Vi la også merke til gode kastere som
Blend Hamalaw, Emil Hareide og Imran
Kahn.

Det var spennende å følge med i høy
dekonkurransen. øvelsen bar preg av
tøffe hopp, med en del knall og fall, men
deltakerne tålte det godt og innsatsen var
på topp. 10. klassingen Tine Granmo er
uten tvil en sterk idrettsutøver og klarte
1.15 meter. Hun var ikke langt bak de
beste guttene. Vidar Tessem presset seg
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til 1,25 meter. I aldersgruppen for jenter
13 - 14 år var det to gode høydehoppere:
Johanne Dybdal, A.C. Møller og Maria
Edlinger, Skådalen. Begge klarte 1.05
meter.

I 60 meter sprint var det også stor
innsatsvilje. Skådalen eleven Hossein
Al-Emarah, i gruppen 13 - 14 år, løp til
mål på sterke 8,70 sekunder, mens 15
åringen Vidar Tessem klarte 8,86. En
meget sterk prestasjon. Blant jentenes
har vi den sprintsterke Tonje Utsi, A.
C. Møller, 7.klassingen slo faktisk alle
jentene uansett aldersklasse med tiden
10 blank. Beste jente i 13 - 14 årsklassen
ble Johanne Dybdal med 10.20. Hunstad
skole med Roda Bashar, 15 år, gjorde et
godt løp på 10.36.

Før premieutdeling om kvelden dro
elevene på rur til svømmehallen, noe som
tydeligvis var veldig populært.

Stor innsats i fotball
Fem lag spilte om hvem som hadde det
beste fotballaget. Det var A. C. Møl-
ler!, A. C. Møller2, Vetland, Skådalen
og Hunstad. Kampene ble spilt søndag
på den nydelige kunstgressbanen på
Kolstad. Det ble spilt syverlag med
aldersblandet gruppe. En kunne se at
noen lag hadde flere sterke ungdomssko
leelever med god erfaring fra kampspill,
blant annet lagene fra A. C. Møller skole.
Det var vanskelig å få satt sammen et lag
med riktig fordeling etter aldersgruppe.
Vetland stilte opp med de aller yngste
elevene, likevel jobbet de knallhardt og
klarte 2. plass! En prestasjon de må være
stolte av. Noen lag var mindre samspilte
enn andre lag. Favoritten A. C. Møller
hadde flere spillere med kamperfaring
og godt samspill. Dette gjorde at det ble
lett match for dem å slå de andre lagene i
kamp erter kamp.

Som forventet ble A. C. Møllerl beste
lag. På 3. plass kom A. C. Møller2. De
andre lagene, Hunstad og Skådalen
gjorde også god figur med flere klare
målsjanser. De viste sterk innstilling til å
gjøre en god kamp tross aldersforskjeller.
Det var ingen sure miner da kampene
ble avsluttet. Alle var tydeligvis fornøyde
med in nsatsen!

Som forventer ble A. C. Møller beste
skole med 226 poeng, foran nest beste
skole Skådalen som fikk 84,5 poeng og
Hunstad noen fattige poeng bak: 82,5
poeng. Vetland, med mange unge elever,
fikk 59,9 poeng.

Elevenes mening:
Vi stilte fire av elevene disse spørsmålene:
l Hvorfor deltar du på idrettslekene?

2 Har du vært med tidligere år?
3 Hva er det morsomste ved idrettslekene?

4 Driver du med idrett på fritiden?
5 Vil du være med neste år også?-----
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•
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Påsken 2008
Påsken 2008 blir det dessverre ikke familiekurs for døve familier slik vi har hatt i mange år. På grunn av økonomi
må vi påsken 2008 avlyse kurset. Vi vil isteden leie ut skolens hytter på markedet med normalt prisnivå. Det betyr
at vi ikke trenger påskekomiteen denne gangen.
Hovedbygget og B-bygget (gymsalen og svømmehallen) blir ikke åpent i påsken.
Vi ønsker å arrangere påskekurs i 2009, hvis økonomien bedrer seg. Vi håper på forståelse for denne situasjonen.

Døve familier som er medlem av Norges Døveforbund får førsterett til å leie hytter. De som bestiller først får hytte.
Hvis vi fortsatt har ledige hytter/leiligheter etter jul, så legger vi de ut på det offentlige markedet.

Det vil koste mellom kr 2000,- og 8000,- for å leie hytte eller leilighet fra søndag 16. mars til 2. påskedag 2008.
For eksempel kr 2000,- for hytte med 2 senger og kr 8000,- for hytte med 6 senger.

Bestilling av påskehytte:
Send e-post til skolesekretær Solveig Helling: aal.folkehogskole@al.fhs.no

DERE MA SKRIVE lE-POSTEN:
Hvor mange personer
Hjemmeadresse
Medlem av NDF eller ikke medlem av NDE

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE

3570 Al . Tlf 32 08 26 12 . sms 95 01 93 23 . sentralbord 32 08 26 00 . al.folkehogskole@al.fhs.no

Tegnspråkkurs for familiemedlemmer
til døve/tunghørte barn
GRUNNKURS: 2.-7. DESEMBER 2007

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns oppvekst med to språk og to kulturer,
familieliv og kommunikasjon.

Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
For de som har jevn kontakt med sine døve barnebarn, niese/nevø etc. vil trygdekontoret kunne dekke
utgiftene til kurset. Det betyr at nære pårørende etter søknad får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: Fredag 9.november 2007.
Påmelding sendes
AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE
3570 Al, v/ Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no,
tlf 32 08 26 12, sms 95 01 93 23 eller til sentralbordet 32 08 26 00
aal.folkehogskole@al.fhs.no

_
AL FOLKEHØYSKOLE

U OGKURSSENTERFORD0VE
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Nytt kurs for døve foreldre
med hørende og/eLLer døve barn
25.- 30.NOVEMBER 2007

Al folkehøyskole og kurssenter for døve starter et nytt kurs, trinn 1, for døve foreldre med hørende og/eller døve
barn. Kmset er åpent for par der den ene parten er hørende, men begge foreldrene må kunne kommunisere på
tegnspråk. Alle som deltar på trinn 1, vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 18 uker fordelt over flere år.

EMNER pA KURSET ER BLANT ANNET:
Barns personlighetsutvikling, barns språkutvikling, tospråklighet og tokulturell oppvekst. stimuleringsaktiviteter
ute og inne, sClmarbeid mellom hjem og barnehage/skole, leksearbeid, samspill og kommunikasjon, offentlige
tjenester og tilbud til barn og unge, døve foreldres rettigheter m.m.
AU undervisning og gruppediskusjoner foregår på tegnspråk.
fri reise, gratis kost og losji. Fri barnehageplass/plass i skolehuset.
Dokumentert tapt .arbeidsinntekt vil bli dekket (gjelder kun døve).
For mer informasjon om kurset:
Kontakt Niels Kristensen, e-post: niels.kristensen@aLfhs.no

Påmeldingsrrjst; 25. oktober 2007.
Påmelding sendes Al folkehøyskole og kurssenter for døve v/Sissel Thon, 3570 Al,
e-post: sissel.thon@aLfhs.no eller til tekst tlf (sentralbordet): 32 08 26 01. Fax 32 08 26 02

-IÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KuRSSENTER FOR DØVE

Kurs for døve foreLdre våren 2008
FØLGENDE KURSGRUPPER VIL BLI INVITERT TIL KURS VAREN 2008:

TRINN 2:

TRINN 14:

TRINN 6:

TRINN 11:
TRINN 5:

TRINN 4:

TRINN 8a:

TRINN 7:

TRiNN 8b:

Uke 5:

Uke 6:

Uke 7:

Uke 17:

Uke 17:

Uke 19:

Uke 21:

Uke 22:

Uke 23:

27. januar - 1. februar

3. - 8. februar

10. - 15. februar

20. - 25. april

20. - 25. april (døv/hørende uten tegnspråkferdigheter)

4. -9. mai

18. - 23. mai

25. - 10. mai

1. - 6.

Spørsmål om kursene rettes til Sissel Thon
sissel.thon@al.fhs.no . sms: 41 46 45 56

-

'ÅL FOLKEilØvSKOLE
. OGKUR,SSENTER FOR DØVE



PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene:
helge.herland@doveforbundet.no

Død
HEN Y MARIE EINARSEN, Bodø,
døde 19. august. Hun var født 14. januar
1922.

MARGIT SOLHEIM JOHANSEN,
Drammen, døde 2. juni 2007. Hun var
født 3. november 1911.

Runde dager

85 år
KRISTIAN DRABL0S, Alesund, blir
85 år 2. november.

70 år
JORUNN DAHL, Oslo, blir 70 år 30.
okrober.

60 år
ELISABETH HUSEBY NORDLI,
Hamar, blir 60 år 1. november.

EVA LAURITZEN, Bergen, blir 60 år
10. november.

SISSEL M. PEDERSEN, Alesund, blir
60 år 15. november.

50 år
TERJE HOVLA D, Oslo, blir 50 år
24. okrober.

Kontakt
Mitt navn er Rasma Avena. Jeg er 44 år,
døv kvinne fra Latvia. Jeg har voksne
barn. Jeg søker erter en mann mellom 38
- 50 år som vil dele fremtiden med meg.
Skriv til meg på engelsk til e-postadresse:
rasma_a@hotmail.com.

Født

8. august kom vår kjære Marte til verden,
3 uker før termin, men akkurat passe
sror! Linda og Herman Stadshaug er lyk
kelige foreldre.

Bursdag

Anny Helen Rørstad Løyning!
Gratulerer med 1.års dagen 1O.okrober.
Du har blirt sror jente.
Masse varme klemmer fra mams og paps
som er mega glad i deg. Slekta i Eger
sund/Trondheim hilser også masse!

Flyttet?
Meld adresseforandring til Norges
Døveforbund:
Postadresse: Grensen 9, 0159 Oslo 
Tlf: 23 31 0630// Ttlf: 23 310640
E-post: medlem@doveforbundet.no

Et utvalg produkter levert av COMMidt:

Slyngekrok for
alle typer mobil-,

DECT- og trådløse
telefoner

Har du mobiltelefon
og høreapparat?
Vi har enkle løsninger som gir deg god lyd.

Kontakt din hørselskontakt eller ditt trygdekontor

Slyngeforsterker
med integrert
samtaleforsterker
for telefoner og audioutstyr

(Ojy'~~ldt'M
www.commidt.com

COMMidtAS' PB 198,7601 Levanger' Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01 • E·post: post@commidt.com
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prestevikar
helge.herland@doveforbundet.no

- Tro) håp og lijær[igfiet.
Men størst blant dim er
IijærCigfieten)
forkynner prestevikar
Veronica Voldsund Troland.
Det er tirsdag formiddag og
i Bergen Døvekirke er det åpen kirke.

15 personer sitter på kirkebenkene og
følger presten fortelling om de helt
grunnleggende elementene i kristendom
men, fremført på tegnspråk aven som
har tegnspråk som morsmål.

Veronica er 26 år. Hun er født døv. Hen
nes foreldre flyttet fra Møre til Bergen da
hun var liten. Hun har tatt grunnskolen
på Hunstad og vært elev ved Bjørkåsen
videregående skole. Hun er gift med
Bjarte Troland og sammen venter de sitt
første barn til jul. Derfor er hun vikar
prest bare frem til januar.

- Det er viktig at døve også utdanner
seg til prester. I Sverige har de allerede
en døv døveprest, mens Finland snart
får sin første. Det er helt naturlig med
både døve og hørende døveprester, sier
Veronica.

Veronica har i 4 år har vært student
ved teologisk fakultet i Oslo og hun
er innstilt på å fullføre den 7 år lange
utdanningen etter fødselspermisjonen.
Hun håper på et opplegg med studier via
internett, kombinert med noe pendling
til Oslo.

- Jeg har alltid vært kristen og fikk et
mer bevisst forhold til troen som voksen.
Jeg tok først utdanning som kokk, men
bestemte meg senere for at det var prest
jeg ville bli.

- Det er et stort sprang fra kokk til prest?
- Ja, men jeg trives sammen med folk. Jeg
er en sosial person og ser på jobben som
prest som en stor utfordring. Bibelens
budskap kan av og til være vanskelig å
formidle på alle språk, og jeg er veldig
opptatt av å finne en språkform som blir
lett forstått av de fleste døve.

Veronica understreker at hun er midt i
teologistudiet. Derfor er det egentlig for
tidlig for henne å være prestevikar, men
forholdene lå slik til rette akkurat nå,
derfor ble det slik.

- Den første delen av utdanningen har
gitt meg kunnskaper om de forskjel-
lige verdensreligionene, det andre året
hadde jeg for eksempel fordypning i den
japanske religionen, Tao Te Ching. Ellers
har vi hatt mye undervisning knyttet til
etiske spørsmål, kirkehistorie og bibel
tolking.

- Hvordan skal døvekirken få større opp
lurning om gudstjenestene?
- Vi ser i høytidene, for eksempel i julen
- og ved dåp, konfirmasjon, bryllup og
begravelser at døvekirken står sterkt blant
folk. Men vi ønsker selvsagt flere også til
det vanlige gudstjenestelivet og jeg mener
veien går gjennom bedre kommunika
sjon. Klarer døvekirken å kommunisere
med menigheten,slik at folk synes de får
noe igjen, så tror jeg også at folk vil søke
til kirken i større grad enn i dag.

- Hvordan reagerer dine venner på at du
utdanner deg til prest?
- Noen få har reagert negativt, men det
fleste synes det er flott at jeg vil satse på
presteyrket. Prester er jo som folk flest, vi
er forskjellige - og selv om jeg utdanner
meg til prest er jeg fremdeles den samme
Veronica. Avære kristen betyr ikke at en
er alvorlig, tungsindig, streng osv. Tvert
imot. Avære kristen er å leve etter Paulus
sine ord i Bibelen, en person som tror
håper og elsker, smiler Veronica Vold
sund Troland.
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Vet var en gang en Eiten nisse som liet (jlutti æ[utti æott - (jlutti etter
oUefaren sin og æ[utti etter tippoUefaren sin - og æott tiretternavn.
9r1en det som var å ekJtra gøyaCt medEi[fe (jlutti æ[utti æott er
6estefaren lians, for det er se[veste Jufenissen. ..

OSLO S{ff,1.(q'(RJ)9r1
Poresti[{ingen vif6{i tegnspråkJo{~t mandag den 17. desem6er Iif18.00

(]3i{{etterfår dere 6esti{t hosAnne 9vlaren på Os[o SpekJrums 6i[[ettk,sJnto'0
crlf: 22 05 29 31 e[{er anne. maren@os{ospeÆtrum.no

Ved 6esti{{ing må det oppgis referanseortI: (}JØrvP.crOL1(

(]3esti{{ingsfrist: 1. desem6er
(]3i[{ettpris: !?J 250,-

(}Jet vifogså 6{i arrangert nissefest ifor~ant avforesti{{ingen medstart Iif16.30.
Her viff{ere av ~rakJerene fra foresti{{ingen ÆsJmme på 6esø~

Pris !?J 395, - ink{. 6i{{ett.
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NYTTFRANDF
Vi blir flere medlemmer
NDF har økt antall medlemmer med
178 i løpet av 2007, og ftemdeles pågår
vervekampanjen. For bare kr 170 kan en
bli medlem ut året og stå sammen med
oss som kjemper for norsk tegnspråk og
et mer tilgjengelig samfunn for døve og
tunghørte. Da får en også Døves Tids
skrift hver måned i postkassen. Neste
år betaler en vanlig årskontingent på kr
350. En kan bli direkte medlem av NDF,
eller medlem både av den lokale døvefo
reningen og NDF. Prisen er den samme.
Gå inn på www.deafnet.no og hent flere
opplysninger.

Nå kan du logge inn på
hjemmesidene!
Logg deg inn på www.deafnet.no og få
full oversikt over medlemstilbud, alle
nummer av Døves Tidsskrift, delta i dis
kusjoner og meld adresseendring direkte.

- Vi er i startfasen og alt fungerer ikke
helt som det skal, men innloggingsfunk
sjonen skal bli en merkbar medlemsfor
del, sier generalsekretær Paal Richard
Peterson.

Etter hvert skal det komme klare og pre
sise bruksanvisninger og sidene skal være
oversiktlige og attraktive.

NDF med krav til
tilgjengelighet
Interessepolitisk rådgiver i NDF Sissel
Gjøen forteller at dokumenter og saker
fra forskjellige departenter, som krever
uttalelse, står i kø denne høsten.

- Til Arbeids- og inkluderingsdepar
tementet har vi blant annet skrevet en
uttalelse til meldingen om universell
utforming av IKT i ny diskriminerings
og tilgjengelighetslov. Vi har påpekt at
tilgjengelighet ikke bare dreier seg om
bygg, anlegg og uteområder, men i like
stor grad om informasjon og kommuni
kasjon.
NDF krever blant annet informasjon på
norsk tegnspråk og teksting på steder der
det gis talespråklig informasjon. For
bundet ber også om at kravene til NRK
og TV2 blir skjerpet og at det snarest
kommer i gang en nødmeldingstjeneste
på SMS.

Støtt annonsørene våre!
Vi håper du gir deg god tid til å studere
annonsene i bladet. De har mange gode
tilbud og så er annonsørene helt nød
vendig for at NDF skal ha råd til å utgi
Døves Tidsskrift. Kanskje kjenner du
en bedrift som bør annonsere i bladet,
tips oss så kan vi ta kontakt.

Linda Andreassen

Statsbudsjettet 2008
I det bladet går i trykken blir statsbud
sjettet presentert. NDF hadde store
forhåpninger om at Samferdselsdeparte
mentet skulle satse på SMS-varsling ved
ulykker. NDF har presentert løsninger
som kunne ordne dette på en trygg, billig
og sikker måte.
- Til tross for gjentatte purringer til
departementet, og svar fra dem om at de
jobber med saken, står det ikke ett ord
om dette i utkastet til budsjett. Det betyr
at NDF vil gå til Stortinget med saken,
sier generalsekretær Peterson.
SMS-varslig for døve gjelder ikke bare
hørselshemmedes sikkerhet:
- Hvis den døve er først til ulykkesstedet,
så tror jeg den rammede vil være glad om
den døve kan sende SMS til ambulansen,
sier Peterson.

Noen tilskudd
til døve institusjoner
Driftstilskuddet til Norsk Døvemuseum
(Rødbygget) økes med 1,5 millioner kro
ner i statsbudsjettet. Også døvekirkene
får en økning med 1,2 millioner mer enn
i fjor, slik at det totale statstilskuddet

De som vil annonsere i bladet og / el
ler på deafnet kan ta kontakt med våre
to hyggelige annonseinnsamlere:
Linda Andreassen, tlf 928 81 608,
linda@doveforbundet.no
Heidi Bjørkedal, tlf906 81 717,
heidi@doveforbundet.no

Heidi Bjørkedal

til kirkene blir 8,8 millioner. De andre
store aktørene i døvemiljøet får omtrent
det samme som tidligere. Teater Manu
får 9,4 millioner og Døves Media 5,5
millioner.

Forslag på komite
medlemmer
NDFs landsmøte i Molde i juni vedtok
at det skal nedsettes en komite som
sammen med forbundsleder og generalse
kretær ser på hvilke konsekvenser region
reformen vil få for Norges Døveforbund
på ulike måter. Komiteen legger fram
en innstilling senest til neste landsmøte,
der eventuelle endringer i oppbygningen
av organisasjonen og navneendringer
foreslås. Nå trenger NDF forslag på kan
didater til komiteen! Send inn forenin
gens forslag innen 16. oktober til post@
doveforbundet.no
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Nordisk perspektiv

Storebror
har også problemer

Tomas Lagergren, reporter D6vas Tidning i Sverige

Lillebror Norge savner handikapperstatning og får aldri tolker. Det får storebror. Har da auto
matisk storerbror det bedre? Med storebror mener jeg naturligvis oss svensker. Myten om at vi
har det litt bedre, at vi er bedre forspent enn lillebror Norge er ikke sann. Jeg kan, her og nå,
avlive myten.

Vi får ikke tolk hele tiden. Vi opplever å
få mange avslag. Det er avhengig av hvor
du bor i landet om du får tolk. Det er
vanskeligere å få tolk i døvebyen Øtebro
enn i Halland. Man fordeler pengene
etter gammel vane her i Sverige. Man
regner på hvor mange mennesker det bor
i der aktuelle fylker. Man vurderer ikke
det faktiske behovet og gir pengene der
de trengs mesr. Det er langt igjen før alle
døve får tolk når de trenger det i Sverige.
Mørketallene er store: mange døve har

Jeg skulle selv gjerne
gitt bort min handi
kapperstatning mot
en god tolketjeneste
og bedre tilgjengelig
het for meg som døv
borger i Sverige.

gitt opp. De bestiller ikke tolk lenger.
Men det er akkurat det som er viktig:
bestill tolk selv om du vet at du ikke
får der. Da får en frem en mer korrekt
statistikk og mulighet til å få mer enn
de 75 millionene som hvert år brukes på
tolketjenesten. Derfor har Sveriges Dovas
Riksforbund, SDR, startet en årelang
kampanje, der de sammen med døvefore
ningene skal få døve til å rapportere sine

avslag på tolkebestillinger til Pasientom
budet og til Likestillings- og diskrimine
ringsombudet. Senere skal man bearbei
de politikerne og beslutningstakerne for å
få mer penger til tolketjenesten slik at det
er mulig å få til en bedring av forholdene.
SDR vil at staten skal ta over hovedan
svaret for tolketjenesten.
Jeg skulle selv gjerne gitt bort min handi
kapperstatning mot en god tolketjeneste
og bedre tilgjengelighet for meg som døv
borger i Sverige.

Tegnspråkets stilling
i forhold til Cl
I Sverige ble svensk tegnspråk anerkjent
som språk i 1981 - det åtet jeg ble født.
Jeg og andre i min generasjon har vokst
opp med tegnspråk som en selvfølgelig
del av våre liv, og har kunnet nyte godt
av godene. Mange av oss studerer i dag
på høgskoler og universiter. Mange av
oss er mer eller mindre tospråklige og
trenger kanskje ikke døveforeningen
like mye som den eldre generasjonen.
Vi har et annet syn på livet - vi er mer
individuelle. Vil gjerne at våre behov
skal bli tilgodesetr. Det stiller store krav
til samfunner. Tolkeoppdragene favner
stadig videre, og er mye mer enn bare
tolking knyttet til utdanning. Vi vil lære
oss å hoppe fallskjerm, starte bedrifter og
trene med tolk i det hørende idrettslaget
med mye mer.
Dette samtidig som det blir stadig flere

skyer på himmelen. Cl-operasjonene blir
stadig flere. Det gjelder først og fremst de
som er født på 90-tallet og senere. Stadig
flere foreldre velger integrert skolegang
for sine barm.
Vi har møtt virkeligheten. Og det skik
kelig. Man har hatt 20 gode år og vi har
hatt for stor tro på tegnspråkets stilling.
Det har fått oss til å slappe av.
Akkurat som når man leder 3 - Oved
pause og inviterer motstanderne inn i
kampen igjen.

Nå har de utlignet til 3 - 3 og har
sjansen til å avgjøre kampen med bare 10
minuttet igjen å spille. - Hva skal vi da
gjøre? Det vet alle som har drevet idretr.
Hardt arbeid. Svette, blod og tårer.

Og vi i Sverige har vervet et tungt navn
tillaget: HRF. Horselskadades Riksfor
bund. De er i dag positive til tegnspråk.
Det betyr at man til vanlig bare gir et råd
til Cl-brukere, at de også skal lære seg
svensk tegnspråk. Med HRF på laget kan
vårt harde arbeid betale seg. Paddy Ladd,
døv, engelsk forsker, sa på verdenskon
gressen i Madrid: «Det var både svarte og
hvite mennesker som arbeidet sammen
for å avskaffe slaveriet i Amerika.» - Det
passer også godt på vår utfotdring. Vi må
lære oss å invitere hørende til samarbeid
for å nå målene. Da vinner vi helt sikkert
kampen. Selv om det skjer på overtid,
bare vi vinner. Det er tross alt målene
som teller.
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BOI{ANMELDING

«Det handler om kjærlighet,
skjønner du»
av Ida Frøydis Aglen,
Kolofon forlag AS 2007
ISBN - 13: 978-82- 300- 0346-6

Av Charlotte Agerup

Boken er en adoptivmors beretning om
den nye sønnen som hun, mannen og
familien hennes bestemmer seg for å ta
til seg. Den sanne, ærlige historien om
sønnen, Ruell Joseph kan deles i tre deler.
Den første delen handler om begynnel
sen for Ruell Joseph i sin nye familie, de
mange valgene som Ida Frøydis og man
nen, Petter må ta på veien som berører
sønnen og deres familieliv. Den andre
delen konsentrerer seg om prosessen mot
å finne den biologiske familien til Ruell
Joseph som leder til den tredje delen som
tar for seg den «endelige» historien om
ham som gjør han til et helt menneske
som kjenner til sin egen historie.

sin nye mor. Adoptivmorens grenseløse
kjærlighet til sin nye sønn og hennes
fortvilelse når hun ikke når inn hos ham
preger historien.

Den yngste sønnen bærer mye på sine
unge skuldre som han i første omgang
ikke greier å uttrykke overfor sin nye
familie på grunn av manglende ord, som
gjør at Ida Frøydis og Petter ikke klarer
å hjelpe ham enda det ikke er noe annet
de vil. Som Ida Frøydis uttrykker det,
så er det ikke bare bare å være spesial
pedagoger og foreldre i slike situasjoner
som foreldre. Hennes ærlige beretning
om de mange valgene hun og Petter tar
som adoptivforeldre er utfordrende, og
det finnes ikke fasitsvar innenfor det
spesialpedagogiske feltet som de kan
hente støtte i.
Å ta et riktig skolevalg kan være et
evigvarende dillemma for mange foreldre
som har døve eller tunghørte barn, og
dette gjelder også forfatteren og Petter.
Som Ida Frøydis skriver så håper hun
at det ble gjort et riktig valg for Ruell
Joseph.

Adoptivmorens gren
seløse kjærlighet til
sin nye sønn og hen
nes fortvilelse når
hun ikke når inn hos
ham preger historien.

Den sterke drømmen og det inderlige
håpet blandet med tilfeldigheter bidro
til at Ruell Joseph endelig fikk møte sin
biologiske familie igjen. Møtene med de
indiske røttene ril Joseph gjorde at både
han og adoptivforeldrene fikk svar på
mange spørsmål,

Bøken er skrevet med
en gen,uln varme og
kjærlighet ispedd
humor og fortvilte
følelser.

som vekker empati, sympati og omsorg
for både Ruell Joseph og begge familiene
hans.
Språket i boken er enkelt og engasjerende
som gir rom for refleksjoner som blant
annet knytter seg til rollene som adop
tivforeldre må forholde seg til i prosessen
mot å bli en ny familie.

Det er også en spesiell oppgave å skrive
denne bokanmeldelsen nettopp fordi
jeg kjenner Ida Frøydis og hennes nære
familie i og med at vi er sommernaboer.
Jeg hilste på Ruell Joseph den første
sommeren han var hos sin nye familie, og
det jeg husker best fra det første møtet er
hans særegne smil som jeg fortsatt kjen
ner i dag, til tross for alt det han og hans
familier har vært gjennom.

Noe av det mest sentrale i Ida Frøydis
Aglens beretning er spenningene mellom
Ruell Josephs lojalitet overfor sin bio
logiske mor og den biologiske familien
som han ble revet fra, og hans skepsis til
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Boken er skrevet med en genuin varme
og kjærlighet ispedd med humor og for
tvilte følelser. Det er ikke en bok som er
full av klisjeer, tvert om - det er en bok
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Styret i WFD
Disse ble i Madrid valgt til styret i Døves Verdensforbund (WFD) fram ril kongressen
i Durban, Sør-Mrika, 2011:

Markku Jokinen, Finland (president), Fe1iciano Sola Lirnia, Spania (visepresident),
Colin ADen, Australia, Bika h Dangol, Nepal, Tomas Hedberg, Sverige, Hanne B.
Kvitvær, Norge, Wilma Susan Newhoudt-Druchen, Sør-Afrika, Joe Murray, USA,
Debora Oyuu Lyute, Uganda, Valery Rukhledev, Russland og Johan Bert Wesemann,
Nederland.

Bilde: Colin ADen, Australia fortsetter som styre~edlem i WFD.

Kulturdager i Tyskland
Døveforbundet i Tyskland har tidli
gere holdt Døves Kulrurdgare 1993 i
Hamburg, 1997 i Dresden og 2001
i Munchen. Nå inviterer de til de 4.
kulturdagene 21. - 24. august 2008 i
Cologne. Kanskje noen vil planlegge
en sommertur dit? Mer informasjon på
www.gehoerlosen-kulturtage.de

Kulturdager i Finland
Finlands Dovas Forbund gjennomfører
sine 25. kulturdager 15. - 18. mai i Ma
riehamn, Åland - øyen som ligger mel
lom Finland og Sverige. Mer informasjon
på www.kultur2008aland.fi

Seminar for studenter
Døve studenter inviteres til internasjonalt
seminar i Dublin 25. - 27. juni 2008.
Mer informasjon på www.deafacademics.
orgl

Tegnspråk i Riksdagen
I forrige blad skrev vi at den svenske riks
dagspolitikeren ina Eklund, Kristende
mokratene, innledet sitt innlegg ved den
nordiske konferansen i Gøteborg om to
språklighet på svensk tegnspråk. En opp
merksom leser har gjort oss oppmerksom
på at en annen svensk parlamentariker,
Alice Åstrom, Venstre, holdt en innlegg
og deltok i debatten i selveste Riksdagen
(Stortinget) på svensk tegnspråk tidligere

i år. I et spørsmål til Eldre- og helsemi
nisteren fremførte hun spørsmålet først
på tegnspråk, etterpå tolket hun det til
talespråk, til stor begeistring for de døve
som var samlet på publikumsgalleriet.
Det hører med til historien at ministeren
takket med disse ordene: «For øvrig vil
jeg takke Alice Åsrrom for en av de mest
spennende og interessante debatter jeg
har vært med på.»

Døves Nordiske Råd
100 år
Programmet for Døves Nordiske Råds
100 års jubileum i København fredag 26.
oktober finner du på: www.deafnet.no

Markering av Døves Dag
Lørdag 29. september ble Døves Dag
markert over hele verden. Etter oppfor
dring fra det franske døveforbundet ble
situasjonen til de nasjonale tegnspråkene
markert. Dette med henvisning til FN
konvensjonen om rettigheter for funk
sjonshemmede, der det slås fast at tegnet
språk skal likestilles med talte språk.
I Sverige var det store markeringer i
Ørebro og Gøteborg. I Danmark var
demonstrasjonen i sentrum av Køben
havn. Fra Amerika er det blant annet
rapportert om arrangementer i USA som
feiret ASL (amerikansk tegnspråk).
I Canada var hovedparolene døve barns
rett til undervisning på tegnspråk.
I Mexico (bildet) ble det gjennomført en
stor demonstrasjon for at menneskeret
tigheter for døve skal bety full anerkjen
nelse av det mecixanske tegnspråket.
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Skal du til Helsingfors?
Da er det lurt å ta ruren til Ilkkavagen 4,
buss nr 40, 43 eller 52. Der finner du det
finske døvemuseet som har jubileums
utstillingen «Fra skomaker til rapartisv,.
Utstillingen viser de vanligste yrkene
døve har jobbet innenfor de siste 100
årene. Informasjon om museets åpnings
tider finner du på www.kl-deaf.fi

DVD
med internasjonale tegn
NDF, Al folkehøgskole og kurssenter for
døve og Døves Media har produsert en
DVD for Døves Verdensforbund med
«internasjonale tegn" Det viser de mest
brukte tegnene internasjonalt innenfor
ulike områder som for eksempel tegn
brukt på verdensforbundets generalfor
samlinger, i forbindelse med dagsorden
for møter, tallsystemet, økonomi osv.
På samme måte er det utgitt et lite hefte
med navnetegn for de enkelte land. Hef
tet er laget av Instituttet for tegnspråk
i Japan, sammen med Sverige Dovas
Riksforbund. Både DVD og heftet kan
bestilles hos verdensforbundet på adresse
order@wfdeaf.org

Vil du feire nyttår
i Wien?
Arrangørene av «Europa to one 2"
(ET02) ønsker tegnspråkkyndige fra
hele Europa velkommen til Wien for
å feire overgangen til et nytt år. Det er
program både 29. - 30. og 31. desember.
Se mer informasjon på www.visualbrain.
net/eto

Barnehager for døve
legges ned
De fleste døve barn i Danmark får Cl og
de blir integrert i et talespråklig miljø.
Det betyr at flere tegnspråklige barneha
ger stenger sine dører. Nå er det barneha
gen «Krokodillen" i Ringsted som sten
ger, fordi det bare var to døve barn som
ønsket seg til barnehagen ved oppstarten
i augusr. Danske Døves Landsforbund
ser med stor bekymring på utviklingen.
Erfaring viser at barn med hørselstap har
stor nytte av å vokse opp i et tegnspråk-

Vil sykle for fred i Burma
Døvblinde Harald Vik og sykkelparmer
Ivar Wiggard håper de får slippe inn
i Burma for å sykle for fred i midten
av oktOber. Det er avisen Drammens
Tidende som skriver om de tO spreke

, mannfolkene.

Harald Vik fra Konnerud og makker
Ivar Wigaard fra Hokksund skal prøve
å komme seg inn i Burma på sykkel
sammen med resten av gjengen i Bike
for Peace. Gruppen har syklet for fred
og vennskap j flere land.

Denne gangen er det Burma som
står øverst på ønskelisten over land å
besøke. Men Wigaard innser at det kan
bli vanskelig å få til.
-Til Laos skal vi uansett, og hvis vi ikke
kommer inn i Burma drar vi antakelig
til Kambodsja eller Nord-Thailand, nær
grensen til Burma. Der vil yi helt sik
kert møte burmesere i eksil, mener han.

miljø. både for å kunne utvikle språk- og
begrepsforståelse så vel som sine sosiale
evner. Skoleleder Hans Henrik Wester
ling ved Sdr. Parkskoien uttaler:
-På 70-tallet ble tunghørte barn sendt
til hjemmeskolene, men når de kom opp
i 7. klasse fant skolene ut at barna ikke
fungerte bra nok, og så ble de flyttet til
vår skole - men det var for seint, barna
klarte ikke å tilegne seg tegnspråk godt
nok. Det samme tror jeg kommer til å
skje igjen.

Kilde: www.epaper.dagbladetonline.dk

Han er ikke redd for å ferdes på to hjul
i Burma for tiden.
-Jeg tror ikke det er noen overhengende
fare for at vi blir skutt eller fengsler.
Det viktigste for oss er å møte de som
bor der og fortelle dem at hele verden
vet om dem og støtter dem. Vi vil vise
solidaritet og gi dem en gnist av håp,
sier han.

Det er mellom 16 og 20 nordmenn som
skal være med på fredsritter. Hovedmå
let er å knytte vennskapsbånd og danne
allianser.
-Det er vihig å gjøre noe på tvers av
religioner og kulturer og møte mennes
ker. Vi lar dem forstå at vi vet hvem de
er og at verden ser dem. På den måten
kan vi bygge allianser. Noen steder har
vi fulgt opp med direkte pengestøtte
etterpå også. Det er så lite som skal til
av norske .kroner før det hjelper, mener
Wigaard.
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Fra venstre: Nexhat Berisha, Geir Sætre, Alfred Vigdal og Roy Tore Blomli.

Helge.herland@doveforbundet.no

Al folkehøgskole og kurssenter for døve er i full gang med nytt skoleår. Som
vanlig er det ca 30 årselever på skolen. I tillegg kommer det hver uke flere
nye kurs. Og som kjent: Uten mat og drikke duger heller ikke elevene på
Al. Blant de som lager maten har det vært store utskiftninger dette året.

Tidligere kjøkkensjef Sissel Eriksen
har sluttet. Hun har overratt kafeen i
Alingen kjøpesenter. Samtidig har Bjørg
Tufte gått over i pensjonistenes rekker.
Kjøkkenet som tidligere var en kvinne
bastion blir nå styrr av bare mannfolk,
bare døve mannfolk.

- Jeg ser på jobben som kjøkkensjef som
en stor utfordring, forteller Geir Sætre
over grytene på folkehøgskolen.

Geir er født døv. 32-åringen kommer fra
Vartdal i Volda/Ørsta kommune. Han
tok kokkeutdanningen på Al videregå
ende skole fra 1994 og 1996, og hadde
læretiden sin på folkehøgskolens kjøk
ken under «husmOr» Turid Kolbjørnsens
vmger.

- Etter Al-årene tok jeg mer utdan
ning i Oslo, blant annet på Høgskolen
i Bærum. Der lærte jeg mer om kost og

økonomi. Jeg har jobberfaring fra firmaet
«Smak og behag» i Bærum, og fra kan
tinen til Politihøgskolen som hver dag
serverre 300 studenter frokost, lunsj og
middag. Så jeg har erfaring fra storkjøk
ken som kommer godt med i arbeidet på
Al.

- Men bare menn ansatt på kjøkkenet,
undres vi?
- Ja, det er helt tilfeldig at vi er 3 mann-
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Bare døve kokker på Al!

lige kokker og en assisrent. Vi har ikke
noe imot kvinner, smiler han.

Nei vel, så skriver vi det. Geir er singel
han, og det samme er kokkene Alfred
Vigdal, 50 år og Roy Tore Blomli, 30 år.
Så håper vi ikke at våre skriverier fører til
kø av mannfolklystne damer på kjøk
kener.
Skulle det bli problemer kan de tre slå av
en prat med assistenten, Nexhat Berisha,
42 år og opprinnelig fra Kosovo. Han er
godt gift og har 5 barn og skulle kunne
gi råd til ungkarene om både det ene og
det andre. Nå forbereder dagens middag,
røkt torsk, men liker nå egentlig dagens
ungdom slik mat, lurer vi på.

- Nei, røkt torsk er ikke fiskefavoritten
til ungdommene, men vi må bruke opp
maten vi har på fryselagerer. Senere vil
vi nok satse mer på laks, den kan være
stekt, kokt eller dampet. Fiskeboller og
fiskekaker er også mat ungdommene
spiser, forteller Sætre.
- Vi serverer fisk to dager hver uke. Hvis
ungdommene fikk bestemme selv kunne
vi serven pizza hele uken, smiler kjøk
kensjefen.

Vi ser at guttene jobber godt sammen
og at arbeidsmiljøet er preget av spøk og
latter. Alfred, som er den eneste med er
faring fra kjøkkenet på Al folkehøgskole
sier om den saken.
- Det var fint miljø på kjøkkenet før
også, men det ble lett til at de hørende
småpratet under arbeidet og at jeg som
døv falt utenfor. Når vi alle er døve, stil
les vi også likt når det gjelder å tegne.

- Er det noe som koker over?
Blomli får et bekymret uttrykk i ansiktet
og guttene konsentrerer seg om grytene
igjen. Vi tar med oss kjøkkensjefen på
bakrommet og spør hvordan det er å
være sjef?

- Det er mye større ansvar enn da jeg
bare var ansatt. Nå er det min oppgave
å bestille det vi trenger av mat, også
allergi- og vegetarmat. Jeg må passe på
at jeg holder meg innenfor budsjettet og
ikke bruker mer penger enn vi har. Så
er det min oppgave å lede de andre på
kjøkkenet.

- Er det vanskelig å være døv sjef for
andre døve?
- Nei, det meste løser seg gjennom felles
planlegging og samtaler, men jeg gir selv
sagt beskjed om jeg ser noe uheldig eller
om oppgavene ikke løses slik vi er blitt
enige om. Når vi har bestemt menyen
er alle Binke til å jobbe selvstendig. Vi
prøver å lære av hverandre og utfordre
hverandre slik at maten kan bli best
mulig.

- Tør dere si at maten på Al folkehøgskole
og kurssenter for døve er god?
- Ja, maten vi lager er god. Vi har ikke
fått noen klager, jo forresren det var en
som klagde på at vi hadde for mye hvit
løk i en rett. Men alle tilbakemeldingene
vi får på maten er positive.
Akkurat nå tømmer vi fryselagerer, vi
har mye ferdig laget mat der.
Målet er at vi skal lage maren helt fra
bunnen av, da blir den både bedre og
billigere. Da blir arbeidet mer spennende
for oss kokker fordi det gir oss utfordrin
ger. Selv gleder jeg meg til å lage mine
helt spesielle karbonadekaker, frister
Geir.

- Mannlige kokker er mer kreative enn
kvinnelige, sier Roy Tore i forbifarten
mellom gryrene.
Geir ler og rister på hodet:
- Nei, det vil jeg ikke være med på.
Forskjellen går ikke på kjønnene, men på
at kokker som andre folk er forskjellige.
Noen er kreative og andre ikke.
- Vi håper i hvert fall at kjøkkenet på Al
får et så godt rykte at det trekker enda
Bere skole- og kurselever til Hallingdal,
skyter Alfred inn.
- Hva spiser en kjøkkensjef om han selv
får velge fritt fra øverste hylle?
- Hjortefilet med soppstuing eller indrefi
let av okse med rødvinssaus er god mat.
- Er det noe du ikke spiser?
- Lutefisk, svarer Geir kontant

Vi takker for praten. Besøket på kjøk
kenet har fortalt oss det vi visste; døve
kokker lager selvsagt like god mat som
hørende kokker. En døv kjøkkensjef
klarer med dagens teknologi å kontakte
hvem det skal være for matbesrillinger.
Kanskje da en utfordring for andre dø
veskoler og institusjoner for døve å åpne
kokkedørene sine for Bere døve ansatte.
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Arkivkurset
På Ål folkehøgskole og kurssenter for døve har der vært kurs i bevaring og arkivering. Hanna Mel
lemsether fra Norsk Døvemuseum foreleste om bevaring av gjenstander og hvordan man registre
rer gjenstandene. Øyvind Ødegaard fra RikSarkiyet fortalte blant annet om hvordan man j6bber
med il bevare arkiv som hat verdi fDr samfunnet. Han kom inn på lover og regelverket sOm er

knyttet til arkivering. Fra Sveriges Dovhismriska Sallskap deltok Per-Thomas Odegikd som forele
ser. Han fortalte om erfaringene de har med det døvehistoriskc;arkivering'llarbeider i broderlandet.
Han kom med mangerryttige tips som kursdeltakerne wk ~ed seg videre. Norsk Døvehistorisk
Selskap (NDHS) ønsker aralie <jøveforeningene skolerer folk i bevarings~ og arkiver~ngsarbeid.

Derfor haper selskaper på flere liknende kurs. Det er'vikåg at hist6risk materialt'! fo:x:døve blir
bevart for ettertiden. Det er mangt'! journaler, møteprotokoller,årsmøtereferater, arkiver, fOtogra~
fier og gjenstander som ligger rundt i ulikehJt'!m Qg tilfeldig pl11ssen i dø:vefofeningen~ som hør hli
tatt hedre v<:J,re på, menerNDHS~
P~ bilqe ser 'lOi delta~ne pli~UJ!set, fotaJl fra venstrec HelltyI"illej6rd, Tore Christiansen og Hdd~

Markussen. Midtetstfrekke fra venstre~ T.dne AustbØ, Ma,y-Britt Nyiøkkell, Karin Tan~ Qg 13ihbi
HagerUflsen. B~te 'rekke fra ;venstre: BjøtrtRgiI Hamm~dund, LQrent.s Ness, ~4 Fredrik
Robertsen, Per..Thomas0Elegård (cSYeusi fOJi-eIeser) og JonM:tni,n DtJ\u.ri, K,yrcSd.eltate~re§om i"e-
er med på bi~de:Mette~ist~al}Sert-ogU~'Bø-g. . . ~

Besøke en venn?

Johannes Samuelsen, Bergen, har vært
på besøk i sitt hjemfylke Finnmark. Der
besøkte han Jon Aikio på sykehjemmet i
Varangerbotn.
- Jon ble veldig glad for å få besøk. Det
var lenge siden han hadde fått en prat på
tegnspråk, forteller Samuelsen.
Aikio har mange venner over hele landet.
Han fylte 85 år 25. september. På bildet
ser vi de to gamle kompisene. Samtidig
lar vi det være en påminning til lesetne
om at noen kanskje setter pris på besøk
av oss.

Vikhov-treff i 2008
Helgen 12. -14. september 2008 plan
legges det Vikhov-treff i Trondheim,
på Quality Panorama Hotell på Tiller.
I arrangementkomiteen er disse med:
Heidi Hegdahl Nilsen, heidigni@online.
no Tore Solem, toresolem@hotmail.com,
Håvard Hedde Hollup howdy@broad
park.no

Det blir lagt ur en del informasjon
for treffet på denne hjemmesiden:
http://home.online.no/~leifnils/vikhov
treff2008

Døvekirken på nettet
Døves Blad skriver at du nå kan finne
informasjon om aktiviteter, ansatte med
mer på nettet. De har nettopp startet
med sidene og tilbudet vil bli bygget ut
etter hvert.
Her er adressene så kan du ta en titt
selv:
www.dovekirken.n%slo
www.dovekirken.no/stavanger
www.dovekirken.no/bergen
www.dovekirken.no/more
www.dovekirken.no/trondheim

Nytt navn på Signo-avis
Internavisen til Signo har fått nytt navn.
Nå heter den "SIGNOfolb. Tidligere
het den «OSS IMELLOM". Navneend
ringen skjedde raskt og effektivt etter at
redaktør Elisabeth Moe var på besøk i
Hamar-sentrum en sommerdag og opp
daget en sexleketøyburikk som het "OSS
IMELLOM». "SIGNOfolb skal fortelle
at avisen er til for Signo og menneskene
vi er til for, skriver avisen.

Arbeidsgiver
konferanse
HUSK NDFs arbeidslivs
konferanse torsdag 15. og
fredag 16. november i Oslo.
Se www.deafnet.no.

Kinoteksting av norske filmer
Din Hørsel skriver at prøveordningen med økonomisk støtte til norske kinofilmer
er blitt en varig ordning. Kulturdepartementet setter hvert år av penger til film
produsenter som vil tekste filmene for døve og tunghørte. Problemet er at det er få
filmprodusenter som vil tekste alle kopiene av filmene sine. De fleste produsentene
er villige til å tekste noen kopier, som da annonseres spesielt som tekstet for de som
ønsker dette. Slik reglene for tilskudd er nå må alle kopiene av kinofilmen tekstes
for at departementet skal utbetale tilskudd, en ordning både Hørselshemmedes
Landsforbund og Norges Døveforbund har gått inn for.
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Alvorlig for tolkesituasjonen i Nord-Norge
Av Knut Fredrik Nilsen og Kjell Steinbru

Men de 4 søknadene er fra frilans tolker
som allerede er i aktivirer i området
som tolker.

Einar Bjøm, leder av Hjelpemiddelsentralen i
Troms mener at de manglerpenger til tolketje
nesten. Derftr må døve finne seg i å få avslag
på tolkebestillingene.

Hva som er rypisk for tolkesiruasjonen
i Troms og Finnmark viste derre mører
i Tromsø døveforening oss! Her kom
Hjelpemiddelsentralen for å fortelle om
tolkesituasjonen. Det skulle komme
både tegnspråkrolk og skrivetolk ril
møter. Dessverre kom ikke skrivetol
ken, slik at døvblirre ikke kunne delta
på like vilkår i debatten. Heldigvis
kom tegnspråktolken! Videre var det
døvblinde til stede på møtet som heller
ikke fikk tolk, og døve steppet da inn
og tolket for døvblinde.

Den siste tiden har flere tolker slurret i
Nord-Norge, uren at nye har kommet
til. Dermed er antall tolker tilknyttet
NAV, Hjelpemiddelsentralen i Troms,
blitt redusert fra 10 til 2. Det er et stort
tap for døve i de to nordligste fylkene.
Frustrasjonen er etter hvert blitt stor
over siruasjonen. Ikke bare er det
vanskelig å få tolk, ofre opplever døve at
henvendelser til Hjelpemiddelsentralen
ikke engang blir besvart. En ting er at

Hjelpemideelsentralen har problemer
med å få rak i tolker, men i offentlig
forvaltning er det er grunnregel at en
skal få svar på alle henvendelser, samme
om det er ja eller nei.

På bakgrunn av de rådende forhold inn
kalte Tromsø Døveforening til et møte
om det dårlige tolketilbudet. Møtet fant
sted i foreningens nye lokaler på Troms
øya. Innleder på møtet var Einar Bjørn
som er leder av NAV, HMS i Troms.
Han forklarte og viste overheads om
hvordan tolketjenesten fungerer og
hvordan det hele er organisert. Visjonen
var «Mulighet ril mestring og deltakelse
for alle».
Bjørn mente at i forhold til innmeldte
tolkeoppdrag, var dekningen forholds
vis god. Det reagerte selvsagt møtedel
takerne på. Det er klart at dekningen
av innmeldte oppdrag blir meget god,
når det nesten er umulig å få meldt inn
oppdrag! Statistikk kan som kjent bru
kes til mye rart! Dessverre har det den
siste tiden vært mye fravær, permisjoner
og oppsigelser blant tolkene. Heller
ikke formidlingstjenesten har fungert
godr nok. Døve har derfor sendt inn
bekymringsmeldinger over situasjonen.

Einar Bjørn fortalte at det er utlyst en
tolkeformidlersrilling. Det er 17 søkere
til stillingen. Det er ikke noe krav at
formidler kan regnspråk. Til tolkestil
lingene er det kommet inn 4 søknader.

Etter foredraget ble det diskusjon og
spørsmål til Bjørn. Mange døve er svært
frustrert over situasjonen. Flere har gitt
opp å få tak i tOlk fordi de ikke får svar
på søknadene sine. Problemene med å
få svar ble verre for ett år siden, og fra
og med i sommer har dette ikke fungert
i det hele tart. Der kan gå ut over liv og
helse. Svaret Bjørn hadde var at det står
både på penger og tolker. Han påstod
at det dessverre er begrensede midler på
budsjettet til tolketjenesten. Tolk kan
ikke garanteres.

Er denne påstanden rikrig, ja da har
samfunnet en utrolig utfordring foran
seg. Når døve skal til legen, må de først
skaffe tolk, og så bestille time hos legen,
ikke motsatt, slik det skulle være! Men
problemet er jo at de ofte ikke får tolk i
det hele tatt! Bjørn lovet at formidlings
tjenesten skulle bli bedre straks. Målet
er at døve skal få svar innen to dager
på henvendelser. Noen tolkebestillinger
kommer lang tid i forveien, disse har
ofte blitt liggende for å se an den totale
tolkesituasjonen etter hven. Bjørn
lovet også å se på muligherene for å gå
mer aktivt ut for å rekruttere tolker til
Nord-Norge. Det er viktig at det gjøres
noe og blir tatt grep for å bedre situasjo
nen. Visjonen om deltakelse for alle blir
nokså meningsløs, når døve på grunn
av mangel på tolker i praksis blir stengt
ute fra normal deltakelse i samfunnet!
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SPORT

EM i skyting
Sølvmedaljen glapp i siste skudd for Jørgen Holden under 60 skudd liggende ved europamester
skapet i skyting i Geneve, Sveits, i midten av september.

Jørgen var nummer 2 før finaleskytin
gen med sterke 589 poeng, men i siste
omgang falt han ned til 4. plass, fat-
tige 0,5 poeng fra sølv og 0,4 poeng fra
bronse. Så jevnt var det i toppen under
mesrerskaper. Selvsagt var det sun for
valdresgutten, men 4. plass var et sterkt
resultat i konkurranse med de beste døve
skytterne fra hele Europa.

Han kom også til finalen i 3 x 40 skudd,
der han rok 8. plassen.

Geir Age Sinnes, Stavanger, deltok 10
m luftpistol. Han fikk 540 poeng, som
holdt til en 12. plass i det gode selskaper.
I 50 meter frispistol ble han også nr 12,
kanskje litt skuffende med tanke på at
han tok sølv for 4 år siden. Han skjøt 475
poeng, som var 20 poeng svakere enn for
4 år siden. 6 av konkurrentene skjøt over
510 poeng.

Jørgen og Thomas Ledermann, Sveits. Mer resultater og bilderpå www.2007shooting.ch og www.
deafiports-edso. eu

Fra venstre Geir Age Sinnes, Erik Andresen lagleder ogJørgen Holden.
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Døvemesterskapet i fotball

Trondheims kvinner og Oslo A mestere
Tekst: Knut Bjarne Kjøde. Bilder Bjørn Røine

Oslo Døves Sportsklubb sto for en vellykket gjennomføring av døvemesterskapet l fotball på
Norges Idrettshøgskoles område i helgen 15. - 16. september.

Trondheims vinnerlag bak venstre:Beate Hegdal Solem, Heidi Seem Aasbø, Ida Kristin Lystad,
Therese Olsen, Lisa Johannesen, Lene Rørstad Røystad og Unni Helland. Foran: Silje Skårvold og
Tone Rørstad.

6 herrelag og 4 kvinnelag var påmeldt.
Været viste seg fra sin beste side lørdag,
med strålende solskinn fra skyfri him
mel, men søndag snudde det til regn og
surt høst vær. Men det la ingen demper
på stemningen. Et stort antall tilskuere
møtte frem og storkoste seg i mylderet
mellom banene. Alle fikk dekket sitt
behov for mat og drikke i pølsebua, der
klubbens blide dugnadsgjeng med Dan
Terje Pedersen i spissen var i full sving og
vartet opp med nystekte vafler og annet
godt. Til sammen ble det spilt 19 kamper
i løpet av helgen, noe som gjorde det
umulig å referere fra alle kampene. Så vi
gjengir bare fra finalene.

Finale kvinner:
Trondheim - Oslo 2-0
Kvinnekampene ble spilt som 7-er fot
ball, der storfavoritten Trondheim valset
ned all motstand og nådde lett finalen,
som så mange ganger før. I finalen møtte
de Oslo, som dagen før hadde tapt 0-6
for Trondheim. Som ventet åpnet Trond
heim med stort press, men Oslo-jentene
hadde lært leksen sin og denne gangen
ble Trondheims spillere markert tettere.
Spesielt Ina Røine hang seg på Unni
Helland som en klegg og hindret henne i
å styre kampen. Men Trondheim hadde
andre gode spillere og stormet frem på
kantene. Etter 11 minutters spill sto det
l - Otil Trondheim. Målet kom etter
corner. Oslos keeper Tanja Aas mistet
ballen og en våken Beate Hegdal Solem
nikket den pent i mål. Etterpå fikk Oslo
bedre flyt på spillet og hadde et par gode
skuddforsøk mot Trondheimsmålet. Men
Trondheim kom tilbake og presset Oslo
på defensiven igjen. At trønderne ikke
klarte å skåre flere mål skyldes Tarja Aas
som spilte en god kamp mellom stengene
frem til pause. Hun reddet to langskudd
av Silje Søyland, det ene på frispark.
Senere kastet Tarja seg ned og reddet
mesterlig et skudd av Unni Helland, som
da hadde klarr å drible seg fri fra fOl"SVa
ret og skjøt fra nært hold.

Oslo åpnet andre omgang med å angripe
og hadde en stor mulighet da Guro Rug
seth ble spilt fri og stormet frem. Men
Trondheimsforsvaret stoppet henne og
Oslo fikk corner. Her kunne Marit Klok
keide utlignet. Hun sto umarkert da hun
mottok ballen, men skuddet var for svakt
og upresist og ballen havnet utenfor. Fem
minutter ut i omgangen satte trønderne
inn et stormangrep mot Oslo-målet der
Tone Rørstad hadde noen gode avslut
ninger. Igjen sto keeper Tarja Aas i veien
for Trondheim med sine kjemperednin
ger. Tone Rørstad prøvde også å filme
til seg straffespark og fikk gult kort for
dette. Ellers hadde Trondheim taket på
kampen i andre omgang og spilte seg
stadig frem med gode kombinasjoner.
Dette gjorde at Trondheim økte til 2
- Oi det 20. minutt, der Tone Rørstad
driblet seg gjennom og skjøt et vakkert
mål. Oslo-spillerne hadde voldsom fokus

på markeringene og forsvarte seg godt
mot slutten av kampen. Det virket som
at Oslo var mer fornøyd med å tape 2 - O
enn å angripe. Kanskje derfor jublet de
like mye som Trondheim da dommeren
blåste av kampen.

Med sine mange redninger ble keeper
Tarja Aas helt fortjent kåret til kampens
og mesterskapets beste spiller. Trond
heimsjentene derimot kunne smykke seg
med sin 13. døvemestertittel på rad.

Samtidig med kvinnefinalen spilte
Bergen og Holtan en spennende bron
sekamp. Holtan ledet 3 - l ved pause,
men bergenserne snudde kampen i andre
omgang og vant 3 - 4.
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Døvemesterskapet i fotball

Finale herrer:
Oslo A- Oslo Oldboys 4-1
Det var ingen overraskelse at Oslos old
boyslag klane å komme til helt finalen.
Gamleguna, alle tidligere døvelandslag
spillere, viste i de innledende kampene at
de fonsatt har rutine, erfaring, spillefor
ståelse og teknikk. Det var til tider en
sann fryd å se oldboyslaget i aksjon med
vakken spill, som åpnet rommene og ga
gamle fotballbein god tid til å dempe
ballen og fyre løs. Lagets eldste, Egil Aa
serud (snart 48) og Andreas Fjelde (41),
imponene stort og dominene henholds
vis på midtbanen og i forsvaret.

Men møtet med Oslo A ble annerledes,
for her møne oldboyslaget unge raske
spillere med utholdenhet og kamper
faring fra seriespill og døvelandslaget.
Spesielt morsomt var det å se at Oslo A
besto av flere spillere som tidligere har
spilt på klubbens aldersbestemte lag i
Norway cup. Disse ungdommene lot
ikke oldboyslaget få spillerom i finale
oppgjøret.

Oslo A sjokkåpnet og tok ledelsen l - O
like etter avspark, der Eetu Keski-Levi
joki (innflyner fra Finland) rundet An-

dreas Fjelde og skåret sikken. Ener hvert
fikk oldboyslaget bedre tak på kampen
og kjørte frem flere gode angrep. Før 10
min var gått utlignet de til l - 1. Rune
Tangen forsene og skjøt, keeper Leon
Olaussen reddet men mistet ballen og
Krisrian Flørenes plasserte den i mål.

Da våknet Oslo A med hurtig angreps
spill og hadde to kjempesjanser, der det
ene skuddet gikk i stolpen og ut mens
keeper Kenneth Moen reddet det andre.
I det 20. minun fikk oldboyslaget en
ny mulighet etter forarbeid av Thomas
Hansen. Men Kristian Flørenes skjøt
over. Den samme Flørenes prøvde seg
igjen noen minutter senere med et
hardt skudd, men Oslo A-keeperen fikk
slengt seg ned og reddet. Likevel var det
Oslo A som styrte kampen i tiden før
pause, godt anføn av brødrene Joachim
og Andre Røine, samt Rashad Aslam.
Forsvarsspillet til old boyslaget vaklet en
del og Oslo A hadde flere gode målsjan
ser, men alltid havnet ballen utenfor. I
den perioden fikk Andreas Fjelde korrekt
gult kort for å ha sparket ned Shahzad
Ahmed bakfra. Ellers fikk Oslo A et mål
annullen for offside og det sto fortsan 1
- 1 ved pause.

Andre omgang åpnet ganske jevnt. Men
oldboyslaget fikk sin første store sjanse da
Thomas Hansen driblet seg fri og plutse
lig var alene med keeper, men skuddet
var for svakt. Gamlegutta fonsatte å
presse og i løpet av 10 minuner hadde
laget to cornere og et par gode skudd
som gikk over. I den perioden virket
spillerne på A-laget lin frustrerte og en
hissig Andre Røine pådro seg gult kort
for kjeftbruk. Men Oslo A overtok stadig
mer av kampen og i det 15 minutt fikk
Eetu Keski-Levijoki en åpning, og uten
å nøle fyrte han av et nydelig langskudd
som suste i mål. 2 - 1 til Oslo A.
Litt senere handset en oldboysforsvarer
innenfor 16 meteren og Oslo A fikk
straffespark. Igjen scoret Eetu Keski
Levijoki sikkert til 3 - 1.
Omstendighetene rundt straffesparket
gjorde at Thomas Hansen kjeftet på
dommeren og fikk gult kort.
Like enerpå ble flere nøkkelspillere på
oldboyslaget byttet ut, deriblant Thomas
Hansen og John Erik Johannessen.
Dene svekket laget resten av kampen
og Oslo A dominerte med høyt press i
sluttminuttene.
Sluttresultatet 4 - 1 kom etter corner som
Babar Ali satte inn.

Gutta fra Oslo A som gikk til topps, fra venstre bak: Usman Muneer, Shahzad Ahmed, Andre Røine, Hassan Yussuj Alexander Wroldsen, Kim Roar
Strøm, GeirJohannesen, Odd Arne Wenberg ogJoakim Røine. Foran fra venstre: Babar Ali, Eetu Keski-Levijoki, Leon Olaussen, RashadAslam, Ola
Færden og Morten Kyvik.

36 døves TIDSSKRIFT <..Medlemsblad for 7-0rges 'Døveforbund 8/2007



Døvemesterskapet i fotball

Harald Tinnesand har vært dommer i over 20 år, og blant annet dømt i Norway cup i 16år og
i Gothia cup i 13 år. Flere ganger har han fått positiv omtale i avisene som en god, døv dommer.
Han ble hedret som æresmedlem av Oslo Døves Sportsklubb, samtidigfikk han Norges Funksjons
hemmedes Idrettsftrbunds (NFI) krystallvase ftr sin innsats. Arne Nesse, Bergen Døves Idrettsklubb
fikk NFfs krystallvase ftr sin klubbinnsats gjennom mange år. Jon Arntjot Vik fikk NFfs organisa
sjonsplakettftr innsats som grenleder i fttball og bowling, ogftr klubbarbeid gjennom mange år.
Fra venstre på bildet: Bjørn Røine fra NFI, Jon A. Vik, Arne Nesse, Harald Tinnesand, Dmitri
Katsnelson leder i Oslo Døves Sportsklubb og Knut Bjarne Kjøde Oslo Døves Sportsklubbs heders
komite.

Lagleder kommentarer:

Unni Helland,
Trondheim kvinner:
All honnør til våre spillere for god inn
sats. I finalen prøvde vi å få til et godt
spill, men gjorde det vanskelig for oss
selv ved å presse med for mange spillere
fremme. Det ble trangt og vi fikk ikke
brukt rommene. Men jeg er fornøyd med
13 DM-titler på rad, akkurat som Rosen
borg har klart i eliteserien. Nå er målet
vårt å slå dem i antall mesterskap! Ellers
var det dumt at jeg ikke fikk sett de an
dre kvinnelagene fordi alle kampene ble
spilt samtidig på to baner.

David Fraser, Oslo kvinner:
Føler meg glad og stolt av Oslo-spillerne.
Alle kjempet og spilte en god forsvars
kamp mot storfavoritten Trondheim i
finalen. At vi tapte 2 - Oer et hederlig
resultat med tanke på at laget startet opp
treningen i mai. Da kunne mange av
spillerne ingenting om fotball, men nå
har de lært og det blir bedre etter hvert
som de får mer kamperfaring. Alle må
trene og spille mye mer fotball dersom vi
skal klare å slå Trondheim neste år.

Kjell Ivar Mæsics, Holtan:
Vi klarte ikke å stille med herrelag i år
fordi vi mangler spillere. Men kvin
nelaget overrasket positivt og leverte en
Bott innsats, spesielt i bronsekampen
mot Bergen. Men det var veldig synd at
vi tapte etter å ha ledet 3-1 ved pause.
Kreftene holdt ikke i andre omgang. Så
vi har kanskje vært for dårlig forberedt.
Dessuten manglet vi 3 - 4 spillere som
er skadet. Men jeg regner med at disse er
tilbake og at Holtan gjør det bedre under
vinterens futballmesterskap.

Oddbjørn Vågen,
Stavanger:
Vi har yngre spillere enn før. De Beste
kommer fra døves idrettsforening, mens
to spiller på hørende lag. Vi har ikke eget
serielag, men spillerne møtes jevnlig til
trening for å gjøre det best mulig i DM.
Jeg var forberedt på at Oslo A er best.
Men det er surt at vi tapte for oldboysla
get. Begge baklengsmålene skyldes rene
tabber. Ellers må jeg si at jeg savner et
ungdomslandslag i fotball. Unge spillere
trenger inspirasjon og et mål å se frem til!

Arne Nesse, Bergen:
Hurra for jentene våre som klarte å snu
kampen mot Holtan i 2. omgang og ta
bronse! Når det gjelder herrene var jeg
forberedt på at de ikke ville nå opp. Så
jeg er fornøyd med at vi gikk forbi Oslo
B på tabellen. Dette er bra med tanke på
at laget begynte treningen i august og at
vi sliter med for få spillere. I siste kamp
spilte vi uten innbyttere grunnet skader.
Men vi satser på å styrke laget til neste år,
med en innByttet Øyvind Madsen, som
oppmann og meg selv som trener.

Kristian Skaarnæs,
Oslo oldboys:
De gamle gutta viste bra innsatsvilje selv
med 20 kilo ekstra bagasje. Mye rutine
blant spillerne, men ungdommene på
Oslo A hadde større fart og fortjente sei
eren. Jeg tror likevel at de må trene mer
for å slå oldboyslaget igjen neste år.

Kennet Moen, Oslo A:
Vi tok en vel fortjent seier etter hardt
arbeid. Laget kjempet og ga aldri opp
selv om oldboyslaget overrasket oss med
tidlig utligning og at det sto l-l ved
pause. Vi spiller 7-mannsfotball i krets
serien, men i DM har vi med klubbmed
lemmer som spiller for hørende lag. Når
sesongen er ferdig skal vi diskutere om
klubben skal satse på Il-manns fotball i
serien igjen.

Tarjej Roald Bern,
Trondheim:
Våre spillere deltok i DM med to ulike
mål. Noen satset seriøst mens andre vat
med bare for å ha det hyggelig og sosialt.
Så vi er fornøyd med 4. plass. Men jeg
må ærlig innrømme at nivået vårt er for
lavt. Bortsett fra de som spiller for døves
idrettslag eller i bedrift, har vi to som
spiller på hørende lag: Einar Øverås for
Nardo i 2. divisjon og Marius Garstad
for Tiller i 3. divisjon.

Fra venstre toppskårerne Johnny østrem,
Stavanger og Kathrine Søyland, Holtan - og de
to som fikk mesterskapets pris som beste spillere,
Rashad Aslam, Oslo og Tanja Aas, Oslo.
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Sport

Møte om døvefotballens fremtid
Knut Bjarne Kjøde

Under fredagens lagledermøtet i forbindelse med DM i fotball i Oslo, var diskusjonen om
døvefotballens fremtid satt opp som egen sak. Bakgrunnen var det dårlige samarbeidsklima
et som har vært innen døvefotballutvalget, og at døvefotballen står i fare for å miste støtten
på kr. 250.000,- fra Norges Fotballforbund (NFF) på grunn av rot med regnskap og rappor
teringer for 2006.

Initiativtagerne til møtet var leder og
trenergruppa for døvelandslagene, som
har krevd at dagens døvefotballutvalg
går av. For aksjonistene har det også
vært et mål å få valgt et nytt utvalg på
lagledermøtet.

Men talsmannen for aksjonistene, John
Erik Johannessen, opplyste at de har
spurt Bere kandidater som kunne være
aktuelle i et nytt utvalg, og at alle har
takket nei. Derfor ble det ikke noe valg
på nytt døveutvalg.

Det sittende døvefotballmvalget og dets
leder, Geir Frode Lunden, fikk beskjed
om å rydde opp. Selv la Geir Frode
Lunden seg flat og beklager situasjonen
som har oppstått. Han nevnte at det var
forskjellige årsaker til dette, men lovet
at regnskap og alctivitetsrapportering

for 2006 vil bli sendt til NFF før
1. oktober i år.

I samarbeidsavtalen mellom NFF
og døvefotballmvalget heter det at
landslagsaktiviteten og tiltak for barn
og ungdom skal ha en halvpart hver av
tilskuddet på kr. 250.000.
Her opplyste Lunden at penger til
landslagsaktivitet et brukt opp, mens
det er penger igjen til tiltak for barn
og ungdom. Disse pengene må trolig
betales tilbake til NFF fordi døvefotbal
lutvalget og døveidrettslagene ikke har
klart å lage tilbud til barn og ungdom
de siste to årene.
Geir Frode Lunden mente at døve
idrettslagene også må ta sin del av
ansvaret for å ha vært for passive og
ikke satt i gang aktiviteter for barn og
ungdom lokalt.

cognito

For eksempel fotballskole.
Men igjen er det et problem at døvei
drettslagene mangler ildsjeler, altså folk
som stiller opp og tar seg tid til å gjøre
en innsats innen døvefotballen, og følge
opp aktivitetene for barn og ungdom
spesielt.

Møtet konkluderte med at samarbeids
avtalen med NFF bør reforhanclles for å
gi døvefotballutvalget bedre arbeidsvil
kår. Ved at de ansatte på NFF-kontoret
overtar en større del av det adminis
trative arbeidet og fører tegnskap for
døvefotballutvalget.

Imens avventet vi hva som skjer med
det sittende døvefotballurvalget, etter at
regnskap og akivitetsrapporteringer for
2006 er oversendt NFF før 1. oktober,
slik det er blitt lover.

www.cognlta.no
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HUSK: "Tid for tegn"
hver mandag

kl 17.25 på NRK1

For nærare informasjon om stillinga, kontakt avdelingsleiar Anne Bugge, df. 97 15 43 34,
e-mail: anne.bugge@statped.no

Ved Avdeling for fellestenester er det ledig inntil 100% stilling som teiknspråktolk frå
snarast og fram til2l. desember, forlenging eller fast tilserting kan bli aktuelt.
Statped Vest har avtale med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland og er med i ordninga
"Tolk på arbeidsplass". Senteret har til saman over 12 døve tilserte ved avdelingane i
Bergen. Hovudarbeidsområde er tolking for desse. Noko tolking på ertermiddag og kveld
må ein rekna med.
Kvalifikasjonskrav: Den som blir tilsert må ha offendeg godkjenning som tolk for døve.
Vi villeggja vekt på fleksibilitet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Stillingskode 1408 Førstekonsulent, Irr. 35-43.

Stillingskode 1065 konsulem l.tr. 36-41 avhengig av kvalifikasjonar.

TEIKNSPRAKTOLK

Send søknad med CV til
Statped Vest, Postboks 6039 Bergen Posnerminal, 5892 BERGEN
Søknadsfrist: 12.10.2007

Aktuelle søkjarar vil bli innkaUa til intervju. Tilserting erter vurdering av utdanning,
praksis og personlege kvalifikasjonar.
Tilserting og lønnsplassering vert i samsvar med gjeldande lov, regelverk og tariffavtalar
1 staten.

Statped Vest er eit statleg spesialpedagogisk kompetansesenter i Vest-Noreg. Som del av det statlege spesi
alpedagogiske støttesystemet {Statped}, skal senteretgi støtte til dei opplæringsansvarlege i kommunar og
fylkeskommunar. Statped Vest dekkjerlågområda samansette lærevanskar, logopedi {språk-Italevanskar},
hørselsvanskar og -dQvblindhet. Statped Vest har avdelingar i Bergen, Stavanger ogpå Sandane.
Statped sin visjon er: Likeverd og meistring i ein inkluderande og tilpassa opplæringfår alle.

Alle kan bli mer oppmerksomme på
barnas mange initiativ til kommunikasjon!

Ikke en gang foreldrene
forstår alltid hva barnet "sier"

og alle barn trenger flere som forstår dern!
Systematisk språkdokumentasjon

gjør deg mer oppmerksom
- og du vil få med deg mye mer!
DagligSpråk for Windows

- for at flere skal komme til orde!

Det er enkelt å lære tegn...
... men ikke alltid like lett
å forstå eller bli forstått!
. ..særlig for den som IKKE
lever i et tegnspråklig miljø...

Kreative løsninger for bedre kommunikasjon

Grinivegen 3, 3721 Skien - Tlf 35 51 94 00

Når språket består av
både ord og tegn og bilder,
trenger du og dine sannsynligvis

DagligSpråk lor Windows!
• Et allsidig hjelpemiddel for alle
som benytter tegn som støtte

• Unikt system for svært
nyttig språkdokumentasjon

• Inneholder stor samling av
tegn, pictogrammer og bilder

• Nå enda enklere å lage
egne tegn-illustrasjoner og
begrepsbilder

DagligData AS tilbyr materiell og kompe
tanse til alle som benytter manuelle tegn!:::::::., Isom støtte, gjeme i kombinasjon

med pictogrammer og bilder fra
-_- digitalkamera.

Vi tilbyr CDer, DVDer og
bøker for kurs og selvstudium.
Vi holder også kurs og
inspirasjonssamlinger for

.I barnehager, skoler, menigheter
og andre som ønsker å la sine

kommunikasjonshemmede
"komme til orde"....

Se mange flere titler, mer
informasjon og mulighet for

bestilling på www.dagligdata.no

8/2007 0l1edlemsblad for 1'0rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 39



B-BLAD
Returadresse:

Norges Døveforbund
Grensen 9

0159 Oslo

..,;:::- ..... :...;
..::: ....: 1'" l .. ':

~ u

L[IJ


